
— Raid anchetă realizat ieri în săli și bazine-

DIN PBIMELE ZILE ALE NOULUI AN 
FEBRILĂ ACTIVITATE DE PBEGĂTIBE 
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SFÎRȘITUL El • PREGĂTIREA GIMNAȘTILOR PENTRU MONTREAL A ÎNCEPUT

DUPĂ UN FINAL DRAMATIC: DOUĂ PRELUNGIRI Șl UN...TIE-BREAK

ECHIPA STUDENȚEASCĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
CAMPIOANA MONDIALĂ

UNIVERSITARĂ!
în partida decisivă, România-U.R.S.S. 19-18 (9-8, 15-15, 16-16, 18-18)

Sute de copii în urmărirea lui... Nepela. In fiecare seară, la Palatul

Noul An a fost întîmpinat și de sportivi cu bucurie și speranțe. Cu bucu
rie, pentru că 1972 a marcat și el — chiar dacă nu la nivelul dorin
țelor — un evident progres al performanțelor, cu speranțe, pentru că 

in 1973 se pun nădejdi mari. Și pentru ca aceste speranțe să se materializeze 
integral, pentru ca sportul românesc să progreseze pe măsura condițiilor ce 
i s-au asigurat, in ritmul înregistrat pe plan internațional, sportivii au luat star
tul in pregătire chiar din primele zile ale lui 73. Marea majoritate muncesc 
cu sîrguînță, încearcă să fundamenteze acum performanțele din vară. Sperăm 
că și micul „pluton" al întirziaților sau al celor ce cred că pină la vară 
mai este multă vreme (de pierdut) se va avînta în vîrtejui pregătirilor alături 
de cei ce au ș' inceput bătălia pentru marile performanțe

In acest raid pe la săli și bazine, la Centrul de medicină sportivă și pe 
terenuri — a 
nostru — am 
activitate, dar

cărui primă parte o publicăm în numărul de astăzi al ziarului 
surprins aspecte interesante, unele inedite, din această febrilă 
și citeva inadvertențe.

STEAUA — TOT PE PRIMUL LOC I
medicină sportivă deCentrul de

ia „23 August" a fost luat, ieri di
mineață, cu asalt de fotbaliștii de

la Steaua. Au fost primii din eșa
lonul balonului rotund, care au in
trat în circuitul medical al acestei

Azi și mfine, ultima etapă a primului tur al campionatului national feminin de baschet

VOINȚA BUCUREȘTI-CRIȘUL ORADEA 
CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI

de Gheață se țes mii de vise.
instituții specializate. E și firesc : 
sînt doar primii în clasament și — 
sintem convinși — vor să rămînă 
pe acest loc și după încheierea re
turului. însoțiți de dr. Mugur Ghim- 
pețeanu, cei 15 steliști (lipseau Săt- 
măreanu, Ciugarin, Năstase, Iorda- 
che și Cristache, doctorul neavînd 
cunoștință de cauzele absențelor) au 
trecut prin cabinetele medicilor 
pentru a li se testa starea de sănă
tate, capacitatea fizică la încheierea 
vacanței, posibilitățile de oare dis
pun înaintea startului unei noi 
runde de pregătiri. Antrenorii Va
lentin Stănescu și Gh. Constantin 
participau la ultima zi a cursului 
de perfecționare a antrenorilor. In
formațiile de care aveam nevoie 
ne-au fost oferite de dr. M. Ghim- 
pețeanu :

„Băieții noștri s-au reîntâlnit as
tăzi. După efectuarea controlului 
medical vor începe pregătirile. An
trenorii au programat primul antre
nament pentru luni, la ora 10, pe 
terenul de la Ghencea. Tot acolo se 
vor pregăti și marți, pentru ca de 
miercuri — timp de 21 de zile — 
antrenamentele să continue la Bra
șov. Apoi...".
E PRIMĂVARĂ IN IANUARIE...

Așa cel puțin ne-a lăsat impresia 
timpul și pista, mai bune decît la 
ultimele întreceri atletice... Pe mi- 
nistadionul din complexul sportiv 
„23 August" numeroși sportivi aler
gau de zor... Erau atleți și atlete de 
la „Viitorul" care n-au admis nici 
o clipă să-și întrerupă pregătirile, 
îndrumați de antrenoarea Aurelia 
Sîrbu, viitorii performeri se bucu
rau de vremea îngăduitoare. Altfel, 
degeaba s-ar fi uitat spre sala 
lungă ca un tunel, ce le devenise 
familiară, fiindcă a fost transfor
mată în depozit. Chiar și acum, 
iarna...

LA ORDINEA ZILEI : 
GIMNASTICA

Ne-am întâlnit cu... gimnastica 
chiar din foaierul sălii. Fetițe, între 
8 și 12 ani, grațioase ca niște zîne, 
exersau cu pași grațioși, executau 
piruete și șpagaturi cu dezinvoltura 
unor vedete și... pozau ca veritabi
le staruri de cinema. .Erau de la

Raid-anchetă realizat de :
Hristache NAUM. Horia ALf-XAN- 

DRESCU și Adrian VASILESCU
Fotografii de : Dragoș NEAGU

MALMO, 5 (prin telefon). — Mo
derna „Baltiskahallen" din acest 
frumos oraș nordic a găzduit vineri 
după amiază partidele decisive ale 
acestei a V-a ediții a campionatu
lui mondial universitar de handbal, 
competiție de amploare care a tre
zit în aceste zile un viu interes 
printre amatorii de sport din Sue
dia și din alte țări ale lumii. Par
tida finală, în care s-au întîlnit se
lecționatele României și Uniunii So
vietice, a confirmat pe deplin va
loarea întrecerii, oferind celor a- 
proape 3 000 de spectatori prezenți 
o dispută cum rai s-a putut vedea

in ultimii ani, cu un final neobiș
nuit în care cele două echipe s-au 
aflat la egalitate de puncte după 
două prelungiri ! Aplicîndu-se regu
lamentul, s-a ajuns în situația ne- 
maiintîlnită pînă acum, in handbal, 
ca echipa învingătoare să fie decisă 
printr-un procedeu obișnuit in... te
nis și anume : tie-break. Adică, s-a 
acordat minge de arbitru și s-a ju
cat pină la marcarea primului gol, 
formația care reușea acest lucru fi
ind declarată cîștigătoare a meda
liilor de aur.

Și această formație a fost repre
zentativa României, care, la scorul

In drumul spre 
medaliile de aur, 
selecționata Ro
mâniei a învins 
Cehoslovacia (14— 
11) la capătul 
unui joc specta
culos din care vă 
prezentăm această 

fază.

de 18—18 a reușit să înscrie golul 
victorios prin Birtalan. Tinerii hand- 
baliști români nu șl-au dezmințit

Încheierea lucrărilor cursului
RE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR DE FOTBAL

(Continuare in pag a 3-a)

Ieri au luat sfîrșit în Capitală lu
crările cursului de perfecționare a 
antrenorilor de fotbal, acțiune care 
se înscrie în cadrul unui proces mai 
larg de îmbunătățire a nivelului pro
fesional al tehnicienilor fotbalului și, 
totodată, de îmbunătățire a activității 
generale din fotbalul nostru.^ După 
cum se știe, cursul desfășurat în sala 
de conferințe a clubului Dinamo, a 
durat trei zile, la el participînd cirea 
100 de antrenori încadrați în grupele 
A și B de clasificare.

In ultima zi au fost prezentate trei 
interesante referate, cu aplicativitate 
directă în activitatea practică : „Me
tode și mijloace pentru dezvoltarea 
calităților fizice de bază“ (Ion Voica), 
„Conținutul ■pion .tk»b de perspectivă 
și al planului de pregătire anual. 
Tehnica alcătuirii planului de pregă
tire pe etapă. Evidența lucrului efec
tuat" (Const. Cernăianu) și „Metodica 
alcătuirii și desfășurării lecției de an
trenament cu jucătorii divizionari" 
(Ion Siclovan).

în încheierea cursului, a luat cu- 
vîntul tov. Mircea Angelescu, preșe
dintele F.R.F. care, după ce a sub
liniat utilitatea acestui curs și a pre
cizat că este vorba de o acțiune care 
se încadrează în procesul larg de re
ciclare care se desfășoară în întreaga 
țară, în toate domeniile de activitate, 
proces impus de însăși dinamismul 
dezvoltării noastre sociale, a trecut 
la prezentarea unor proiecte și mă
suri ale F.R.F. legate de mai buna 
desfășurare a activității din acest 
sport și la sublinierea unor princi
pale obiective din acest an.

Legat de activitatea propriu-zisă a 
antrenorilor, s-a arătat că în curînd 
se vor aduce noi reglementări acestei 
profesii, pentru o mai bună legiferare 
a practicării antrenoratului, a dreptu

rilor și obligațiilor celor ce practică 
această meserie. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii ac
tivității colegiului central, ca și a 
colegiilor județene, atît în sensul 
compoziției acestora (îmbinarea apor
tului practicienilor cu îndelungată ac
tivitate, cu experiență, cu cel al ti
nerilor tehnicieni cu mai recente stu
dii de specialitate), cit și în ceea ce 
privește modalitățile concrete de lu
cru. Vorbitorul a insistat în mod deo
sebit asupra necesității ca tehnicienii 
care lucrează nemijlocit în fotbal să 
nu aștepte ca perfecționarea lor pro
fesională să vină numai de la pre
zența Ia anumite termene la acțiuni 
și cursuri organizate pe plan central 
ci. dimpotrivă, ei Să acorde toată a- 
tenția în primul rînd studiului indi
vidual, studierii neîntrerupte a nou
tăților care intervin în fotbal. Cu a- 
cest prilej, s-a făcut și observația că 
— pe plan editorial — există la noi o 
oarecare penurie de materiale de spe
cialitate, realmente necesare tehnicie
nilor din acest sport, chiar dacă în 
ultima vreme au apărut în librării 
destule titluri din fotbal, dar care 
acoperă mai mult latura 'beletristică.

Președintele federației a anunțat a- 
poi că la consfătuirea cu antrenorii 
de la centrele de copii și juniori, 
care va avea loc la sfîrșitul lunii, se 
vor discuta unele importante măsuri 
de reorganizare, impuse de faptul că 
rezultatele de pînă acum nu sînt în 
concordanță cu investițiile făcute în a- 
ceastă direcție. Una din aceste mă
suri vizează fixarea unor obiective 
mult mai concrete, mai în concor
danță cu cerințele obiective care 
ne stau în față pe planul repre
zentării internaționale. S-a arătat, de 
asemenea, insatisfacția față de nive
lul actual al Diviziei B, al doilea e- 
șalon valoric al fotbalului nostru, a- 
tît ca nivel de joc cît și ca mentali
tate, lansîndu-se între altele ideea 
măririi numărului de jocuri anuale 
la acest eșalon că și cea a stabilirii 
unor criterii de vîrstă în ceea ce pri
vește componența echipelor divizio
nare B.

Un loc important în cuvîntul tov. 
Angelescu l-au ocupat — în mod fi-

renumele și au obținut scorul 
final de 19—18 (9—8, 15—15, 16—16, 
18—18) la capătul unui meci con
sumat într-o tensiune vecină cu in
candescența. abundent în momente 
dramatice. In ciuda acestui fapt, jo
cul a decurs într-o notă de deplină 
sportivitate și la sfîrșit ambele e- 
chipe s-au îmbrățișat, în aplauzele 
entuziaste ale publicului spectator.

Reprezentativa României (antre
nori : Eugen Trofin și Romeo So- 
tiriu), așa după cum precizam și în 
avancronica acestei finale, a abor
dat meciul cu un potențial scăzut, 
eu forțele diminuate prin absența 
lui Schobel și prin indisponibilită
țile lui Licu și Dan Marin. Aceștia 
din urmă, însă, au solicitat antre
norilor să joace, în ciuda faptului 
că primul era încă accidentat, iar 
cel de-al doilea se resimțea vizi
bil, fiind slăbit. în plus, la ultimul 
antrenament dinaintea acestui joc, 
Radu Volna a suferit o ușoară în
tindere la o gleznă astfel că selec
ționata română pornea cu șanse pu
ține în această dispută finală. To
tuși, dînd dovadă de o putere de 
luptă exemplară, mebilizîndu-se 
din primul și pînă în ultimul mi
nut, concentrîndu-se la maximum 
în momentele de cumpănă ale în
tâlnirii, handbaliștii români nu au 
cedat deloc pasul și, în cele din 
urmă, au terminat învingători în

A

VICTOR CIOCÂLTEA PRINTRE CÎȘTIGÂTORII
TURNEULUI DE SAH DE LA TUNIS

(Continuare în pag. a 3-a) (Gontinuare tn pag a 4-a)

1973- INCALJAMINTEA SPORTIVA FABRICA IA IÂ REGHIN
PiATIMJ PRIMA DATĂ LÂ EXPORI

„Marele Premiu" al orașului Tu
nis la șah, a luat sfîrșit. Câștigă
tori au fost desemnați — la egali
tate — șahiștii Victor Ciocâltea

Parma (Iugoslavia)(România),
Belkadhi (Tunis) — fiecare cu
4,5 puncte, urmați de Medina (Spa
nia) etc.

Și 
cite

Liliana Rădulescu și Mariana 
Andreescu (Voința) vor avea, 
sperăm, o contribuție hotări- 
toare la realizarea unui spec
tacol valoros în meciul cu 

Crișul Oradea.

Foto i Theo MACARSCHI IN
PE ITINERARIILE VACANȚEI

Azi și mîine au loc meciurile e- 
tapei a IX-a din cadrul campiona
tului național feminin de baschet. 
Caracteristica generală a acestor în- 
tîlniri o constituie lupta pentru evi
tarea ultimelor locuri, ale clasa
mentului. Aceasta, deoarece indife
rent de rezultatele ce vor fi con
semnate, ocupantele primelor trei 
locuri sînt cunoscute : Politehnica 
București, I.E.F.S. și Rapid.

Capul de afiș al etapei este deți
nut de partida" Voința București — 
Crișul Oradea. în care ambele echi
pe sînt angrenate în disputa pentru 
locul IV. Totuși, acordăm prima șan
să elevelor antrenorului Gheorghe 
Benone, mai ales dacă ele vor păs
tra același ritm de joc de-a lungul 
întregii întîlniri, nu cum au făcut-o 
in meciurile cu Rapid și I.E.F.S., 
cînd în ambele situații, după ce au 
avut avantaj la pauză. în repriza se
cundă au fost de nerecunoscut, pier- 
zînd în final.Partida va avea loc 
duminică dimineața, în sala Giu- 
lești. de la ora 11. în deschidere, de 
la ora 9,30. se va disputa întîlnirea 
Rapid — Voința Tg. Mureș. în care 
bucureștencele pornesc favorite. 
Oaspetele ar putea furniza o surpri
ză, numai în cazul cînd acțiunile lor 
ofensive nu se vor rezuma doar pe 
angajarea sub panou a „pivotului" 
Opriciu. Celelalte meciuri : I.E.F.S. 
— Universitatea Cluj (astăzi, în sala 
Constructorul, de la ora 18) și U- 
niversitatea Timișoara — Construc
torul București. A cincea partidă 
a etapei, Politehnica București — 
Sănătatea Satu Mare, s-a disputat, 
tncheindu-se eu victoria prim®!''«» 
chips, cu scorul de 82-^59.

TABĂRA MICILOR GIMNAȘTI
7

Venind spre stațiune, gimnaștii 
din Oradea și cei din Cluj s-au în
tîlnit în tren și s-au și împrietenit, 
iar odată sosiți in tabără, bucuriile 
unora au fost și ale celorlați Împre
ună ii întîlneai la masă, împreună 
mergeau în excursii și tot împreu
nă i-ai putut vedea și la programul 
de pregătire, organizat special pen
tru ca bunele lor deprinderi sporti
ve să se păstreze nealterate. Iar cînd 
tinerii din Oradea au sărbătorit cei 
11

Cheia, stațiune montană dominată 
de crestele semețe ale Zăganului 
și-a primit oaspeții, veniți să-și pe
treacă vacanța de iarnă, cu aer o- 
zonat, foșnet de cetină și susur de 
pîraie. Cu tot ce are mai atrăgătof. 
Mai puțin... zăpada. Da, zăpada nu a 
fost, iar lipsa ei a stirmt regrete. 
Noroc că tineretul nu ține supăra
rea. Alte distracții, alte bucurii și 
norii micilor nemulțumiri au fost 
duși departe, ca luați de vint. lâ- 
sind in urma lor bună dispoziție și 
risul molipsitor.

Aici, la Cheia, au venit să se des
tindă. să-și reîmprospăteze forțele 
tineri gimnaști, reprezentanți ai 
școlilor sportive din 11 orașe ale 
țării. Copii de 8, 9 ani, dar și mai 
răsăriți, din Brașov, București, Cluj, 
Craicva, Lugoj, Oradea, Pitești, Re
șița. Sibiu, Satu Mare și Tg. Mu
reș. Cu toții, 150 la număr, s-au în- 
tîlnit, s-au împrietenit și, împreună, 
au petrecut zile pe care, după cum 
ne-au mărturisit mulți dintre ei, nu 
le vor uita nicicînd.

„Parte dintre copii se, cunoșteau 
— ne spunea profesorul loja Tutu- 
naru, directorul taberei. S-au mai 
văzut. Au fost parteneri ia între
ceri la diverse concursuri organi
zate în țară. Cei mal mulți, însă, 
fiind mici se află la prima lor de
plasare, neînsoțiți de părinți. Pen
tru ei totul este noutate. Prietenii
le le-au legat repede. Din partea 
aceasta nici nu-mi făceam griji. Am 
doar experiența atîtor și 
bere..."

Da, intr-adevăr, dacă 
cere să se caracterizeze 
două cuvinte atmosfera 
vacanță petrecute de gimnaști la 
Cheia „tabăra prieteniei" ar fi ano- 
ciarza mat wtrlytm.

către colega lor. Anca Văduva, gim- 
naștii din Cluj au fost și ei pre- 
zenți la aniversare cu un „Mulți 
ani trăiască", cîntat din toată ini
ma.

Asemenea manifestări de priete
nie am întîlnit în tabăra de la Cheiaj 
la tot pasul și pe această temă s-ar

Gh. ȘTE'FANESCU

I.I.S. „Sport” din Reghin, cunos
cută în toată țara sub denumirea 
de „Fabrica de încălțăminte spor
tivă din Reghin", are o producție 
curentă, aflată în flux de fabri
cație și o alta, de perspectivă, a- 
flată în pregătire. Ambele ne in
teresau deopotrivă, așa că mai în- 
tîi am urmărit, de-a lungul liniei 
de fabricație, procesul semiautomat 
prin care încălțămintea capătă con
tur și forme finite. Interlocutorul 
nostru Artenie Hîrșan, contabil șef 
al întreprinderii, ne completa sta
tistic cunoștințele de care aveam 
nevoie.

— Tipurile de boncanci de schi, 
pe care Ie vedeți, sînt tipuri pe 
care le-am produs în 1972 și pe 
care — la cererea comerțului — 
le vom fabrica și în 1973. De pil
dă modelul Campion 2 800 bucăți în 
1973 (2 350 bucăți contractate și li
vrate în 1972), tipul Poiana 3 000 
bucăți, tipul Popular 50 600 bucăți, 
bocancul tip Turism 55 000 bucăți, 
în general cantitățile contractate pe 
anul 1973 cresc în proporție de 15 
la sută față de cifrele anului 1972.

— Ce altă producție de încălță
minte sportivă realizați ?

— Pentru 1973 am contractat 
3 250 perechi ghete de hochei din 
care 250 perechi vor fi numere 
mici pentru copii, peste 37 000 pe
rechi de ghete pentru patinaj ar
tistic din care 10 000 vor fi livrate

(pentru prima dată) cu patinele 
montate, circa 5 000 perechi pan
tofi atletism, sortiment foarte ce
rut și în 1972 dar nelivrat din 
cauze obiective. In acest an vom

• Sute de mii de perechi anual ® Ca

litate prin tehnologii noi și materiale noi 

® Și, totuși, să nu putem realiza stra- 

mere pentru bocancii de schi ? • Co

menzile să le facă cine trebuie și sorti

mentele să se găsească in magazine !

satisface cererea atît de stăruitoare 
a sportivilor.

— Altceva ?
— Desigur ! Circa 190 000 perechi 

pantofi de încălzire, peste 7 000 pe

rechi pantofi marș, peste 9 000 pe
rechi pantofi popice, pantofi ciclism 
de performanță, ghete de lupte și 
box, espadrile cu talpă de cau
ciuc, ghete ciclism cu blană (23 000 
bucăți) etc.

— Nu mi-ați spus nici o pre
mieră pentru 1973. Nu aveți nimic 
în perspectivă ?

— Ba da. Se încearcă (și sintem 
siguri că vom reuși) asimilarea u- 
nei noi ghete de fotbal cu cram- 
poane din material plastic, demon- 
tabile; se preconizează realizarea 
unui pantof de încălzire din p.v.c. 
expandat. Este foarte comod, prac
tic și mult mai ieftin decît cel 
din piele. A fost acceptat și la 
export, de pildă în Canada, dar 
serviciul de resort din C.N.E.F.S.
— încă neconvins de calitatea sa
— nu l-a acreditat pentru piața

Mihai BIRA

(Continuare în pag. a 2-a)

atîtor ta-

cineva ar 
prin doar 
zilelor de

ani, împliniți aici, în tabără, de (Continuare în pag. a 2-a)

Grvpa micuților sportivi din Sibiu, condusă de profesoarele Rodica Drăgoi fi Ana Aldea își desconspiră 
calitatea de., gimnaști chiar ji în jocurile lor, datorită mișcărilor pline de grafie.

ACASĂ LA MARY PETERS

La Belfast, viața 
e riscantă 

chiar și pentru o campioană olimpică
Nici măcar pentru un campion 

olimpic, viața la Belfast nu e azi 
tocmai ușoară. De pildă, Mary Pe
ters — surprinzătoarea cîștigătoace 
a probei de pentatlon la Miinchen 
și învingătoare a favoritei locale 
Heide Rosendahl — pentru a ajun
ge de acasă pînă în strada Upper 
Arthur, unde lucrează ca secretară 
la un club, are acum nevoie de o 
jumătate de oră, deși înainte i-ar 
fi ajuns 8 minute. Dar, azi, ea e 
obligată să treacă prin 16 blocaje 
de străzi, trebuie să-și prezinte de 
8 ori poșeta La control, iar de trei 
ori se supune perchizitiei de arme.

într-una din zile, la o asemenea 
barieră, santinela din post a stri
gat : „Aveți ceva asupra dv.“ și a 
început să numere, cu arma în
dreptată spre atletă. Obiectul de 
metal detectat era de fapt... meda
lia olimpică de aur, purtată sub

bluză ! Soldatul și-a cerut scuze și, 
pe deasupra, . .un autograf, acordat 
direct pe manșeta uniformei ! Ir
landezii sînt recunoscuți ca oameni 
foarte inventivi. Dacă nu ne-am 
gîndi decît la născocirile bătrînu- 
lui Shaw sau ale lui Sean O’Casey. 
Dar povestea pe care v-am rela
tat-o e una adevărată, petrecută în 
Belfastul anului 1972...

De atunci, campioanei olimpice 
nu i se mai spune decît „Mary ir
landeza" (Irish Mary). Deși născu
tă la Liverpool, Mary Peters locu
iește de 23 de ani la Belfast, pe 
care-1 consideră a doua patrie. La 
vîrsta de 33 de ani îi vine greu să 
se mai mute, deși i s-a propus.

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a i-aj



UN PRIETEN APROPIAT 
AL STUDENȚILOR DE LA AGRONOMIE

ț TENIS DE MASA <

Din mica clădire care adăpostește 
catedra de educație fizică și sport a 
Institutului Agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București ,precum și clu
bul sportiv Agronomia, se deschide 
în fața noastră panorama unei com
plexe baze sportive. Terenurile de 
fotbal sînt pustii în această zi de va
canță studențească. Dar în perioada 
cursurilor, mai ales primăvara, ele 
nu sînt aproape niciodată libere.

Cu aproape 15 ani în urmă, ne 
spune interlocutorul nostru, G. Tă- 
tărăscu, șeful catedrei de educației 
fizică a institutului, aici era încă o 
mică livadă. Dar înțelegîndu-se ne
cesitatea ca studenții să aibă un te
ren de sport, s-a trecut la amenaja
rea lui. Prin eforturile conducerii in
stitutului, cu sprijinul material al Mi
nisterului Educației și Tnvățămîntului 
și cu munca patriotică a studenților 
s-a realizat acest complex sportiv, 
format din teren gazonat de fotbal și 
un altul de antrenament, pistă de a- 
tletism, terenuri de handbal, volei 
și baschet, cărora li s-a adăugat, mai 
recent, o popicărie. Marele avantaj 
pe care îl oferă acest complex este 
acela că el este plasat chiar între să- 
iile de cursuri și căminele studenți
lor. Așa se și explică de ce terenu
rile sale sînt veșnic aglomerate, pe 
lingă studenții aflați la orele de e- 
ducație fizică, în program organizat, 
venind mulți alții dornici de a mai 
bate puțin mingea în timpul lor li
ber.

Nu-t, deci, de mirare că sportul a

devenit un prieten apropiat al stu
denților de la Agronomie. De altfel, 
în toate facultățile institutului s-au 
constituit nuclee puternice de spri
jinitori ai sportului, iar catedra de 
educație fizică și comisia sportivă a 
asociației studenților (care se bucură 
de largul concurs al conducerii insti
tutului, îndeosebi al tovarășului pro
rector, conf. univ. dr. Helgomar Ră- 
ducănescu) sînt, la rîndul lor, foar
te active. In afara orelor de educa
ție fizică, prin care, în cei peste 20 
de ani de cînd ființează catedra de 
specialitate, au trecut aproape 9 000 
de studenți, se organizează diferite 
alte activități sportive, în care sînt 
cuprinși anual în jur de 3 000 din cei 
3 350 de studenți cîți are institutul.

„Cupa anilor 1“ la fotbal, handbal, 
volei, atletism, tenis de masă, gim
nastică, popice și șah atrage în între
ceri cam 80 Ia sută din efectivul stu
denților aflați în primul an de stu
dii. Campionatul intern, sistem divi
zie (pe ani de studii ' și finală pe 
facultăți, primăvara), se bucură și el 
de o largă participare (circa 100 de 
echipe). Iarna, în sală, se organizează 
reușite concursuri de gimnastică și 
de șah. Tot în acest sezon — chiar 
în aceste zile, — în tabere alpine, 
circa 100 de studenți (proveniți, în 
general, din zone de cîmpie, ca ma
joritatea celorlalți colegi) învață 
schiul. Există și un cerc de cultu
rism, frecventat zilnic de 40 de stu
denți.

Deși din punct de vedere al per-

•formanțelor ei nu pot emite încă ve
leități pe măsura celor manifestate 
de unii dintre colegii lor de la Poli
tehnică sau Universitate, studenții 
sportivi ai Institutului agronomic din 
București se dovedesc a fi, totuși, 
destul de redutabili în întrecerile cu 
reprezentanții celorlalte unități de în- 
vățămînt similare din țară. Astfel, 
la prima ediție a „Agronomiadei" — 
competiție organizată de institutul 
bucureștean în primăvara anului 1972 
— gazdele au cîștigat locul I la toate 
cele trei ramuri de sport înscrise in 
program : fotbal, handbal și tenis de 
masă.

Dar cu adevărat semnificativă și 
îmbucurătoare ne-a apărut constata
rea — probată de datele obiective e- 
xistente — că activitatea de educație 
fizică și sport a contribuit — împreu
nă cu munca patriotică depusă in 
campaniile agricole și cu celelalte ac
tivități practice desfășurate în aer li
ber, specifice institutului — la îmbu
nătățirea stării de sănătate a studen
ților agronomi de aici, aceștia acu- 
zînd mai puține îmbolnăviri compa
rativ cu colegii lor de la celelalte 
unități de învățămînt superior din 
Capitală. Ceea ce și explică — de 
altfel — ponderea tot mai mare pe 
care educația fizică și sportul au că
pătat-o în preocupările cotidiene ale 
studenților Institutului agronomic din 
București.

Constantin FIRANESCU

LA HUNEDOARA
AU ÎNCEPUT „CALIFICĂRILE44 

ECHIPELOR DE JUNIORI

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al UNOR CLUBURI 
SI JUDEȚE ÎN ANUL 1972
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CVARTETUL DIN BĂLENI...
Pasiunea — o noțiune pe care 

oricine și-o explică în funcție de 
temperamentul său, de ceea ce-1 
mistuiește într-o clipă dată — poa
te să depășească limitele unor pre
ocupări interesante doar pentru ier- 
soana proprie, și să-și răsfrîngă în
țelesurile asupra unei întregi co
lectivități. Pasiunea la Băleni — 
ca să-1 introducem repede în temă 
pe cititor — înseamnă, în cazul 
nostru, dragoste pentru sport.

Intrăm în Băleni, în fosta Curie 
a Bălenilor, pe șoseaua dinspre Tir- 
goviște. Un ghid turistic ce-1 avem 
la îndemînă, recent tipărit, ne în
deamnă să vizităm, o dată ajunși 
aici, bijuteria arhitectonică :e se 
numește mînăstirea din comună, 
construită în secolul al XVII -lea 
Firește, am vizitat-o și am Admi
rat-O, dar ceea ce ne-a mai reți
nut atenția a fost o bijuterie de 
dată mai recentă : în chiar centrul 
comunei ne apare o clădire pe care

patina vremii n-a avut cînd să-și 
pună amprenta — SALA DE 
SPORT. în loc de alte explicații, 
deocamdată, reproducem textul la
pidar de pe placa scrisă în faian
ță, montată pe fațada edificiului t 
„Această sală a fost construită în 
anul 1969 din pasiunea pentru sport 
a cadrelor didactice și a elevilor 
din Băleni".

Intrăm în sală cu mare discre
ție, pentru a nu tulbura activita-

însemnări de reporter
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tea aproape de laborator pe care o 
bănuim că se consumă între cel3 
patru ziduri. Vedem sala (are su
prafața de 22x12 m și înălțimea de 
8 m) și ne bucurăm că într-o co-

SPORTUL ȘI ACTUL DE OMENIE...
Articolul lui Paul Slăvescu, des

pre maestra emerită Maria Vicol. a- 
părut în „Sportul" din 15.XII.1972 
a emoționat nu numai pe sportivi 
— care poate și-au retrăit, citin- 
du-l. perioade asemănătoare — dar, 
așa cum am avut prilejul să cons
tat. chiar și pe cei care parcurg 
ocazional acest cotidian.

De ce ? Pentru că materialul, 
străbătut de multă umanitate, ri
dică o problemă universal valabilă : 
a fi alături de cel in restriște, a-l 
ajuta să-și depășească propriile în
doieli, descurajări, sau — de ce 
nu 1 — chiar rătăciri.

Dar, din păcate proverbul „Prie
tenul la nevoie se cunoaște", nu-și 
găsește totdeauna o corespondentă 
în sport.

Pe toți ne bucură succesele spor
tivilor noștri, ne simțim copărtași, 
pentru că le-am urmării cu emoție 
confruntările, dar cine se gîndește, 
după un eșec, să adreseze cuvîntul 
de îmbărbătare, să acorde acel „vot 
de încredere" sportivului demorali
zat, acela înfăptuiește una din cele 
mai umane acțiuni — aceea de re
cuperare a valorii sportive.

Sportivii nu-și duc activitatea 
doar pentru satisfacție personală ; ei 
apără deopotrivă prestigiul țării — 
sau al clubului ; ei luptă pentru sta
bilirea de noi recorduri, pentru rea
lizarea de mari performanțe, cu 
bucuria de a le aduce „acasă". Nu 
există emoție mai înălțătoare decît 
aceea cînd. învingător fiind, auzi (pe 
meleaguri străine) intonîndu-se im
nul patriei și vezi înălțîndu-se tri
colorul

Sportivul nu-i un singuratic și nu 
ar putea să realizeze performanțe 
in mod/ solitar, fără să simtă miile 
de inimi ale suporterilor bătînd a- 
lături de a lui, încurajîndu-l în 
efortul său de autodepășire.

Dar, din activitatea unui sportiv 
nu pot lipsi înfrîngerile, perioadele 
de eclipsă, — și nu toți cei lăsați 
să-și ducă singuri această încercare 
pot reînvia din propria cenușă.

Cazul maestrei emerite Maria 
Vicol nu este — din păcate — sin
gular.

Cîți din iubitorii șahului nu s-au 
intrebat ce s-a întîmplat — de pil
dă — cu maestrul internațional 
Corvin Radovici, campion al echipei 
noastre la trei Olimpiade, nelipsit 
pînă în ultimii ani din finala cam
pionatului țării, reprezentant de 
prestigiu al șahului românesc la 
turnee internaționale 1

Acest sportiv de elită, modest 
și de probitate desăvîrșită, profesor 
nu numai la școală dar și la șah 
(contribuția sa la formarea actualu
lui mare maestru Florin Gheorghiu 
nu poate fi omisă), închinîndu-și cu 
pasiune șahului timpul liber încă 
din anii liceului, nu se mai ocupă 
azi de șah de cit prin intermediul 
micuților șahiști de la Palatul Pio
nierilor din Ploiești, pe care-i în
drumă Un eșec neașteptat la semi
finala din 1968 (pe care a jucat-o 
la scurt timp după un turneu inter
național încheiat pe locul III) l-a 
privat de posibilitatea de a juca în 
finală și de a-și confirma dreptul 
de a fi selecționat pentru cea de a 
XVIII Olimpiadă (Lubljana 1968).

Și mă gîndesc că dacă noi, cei care 
îi cunoaștem valoarea și îndelunga
ta muncă șahistă, am fi știut atunci 
să nu-l lăsăm să se „resemneze" 
— la o vîrstă cînd ești în plin avînt 
creator — am fi avut și astăzi bu
curia să-i urmărim partidele și să 
învățăm din ele.

dr. MARIA POGOREVICI 
maestră emerită a sportului, 

maestră internațională la șah

SUS, ÎN TABĂRĂ LA CIUNGET-CASTEL
SI MAI DEPARTE ÎN MUNȚII LOTRULUI...
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mună cu 600 de elevi (școala gene
rală și liceul) există un astfel de 
edificiu pentru sport, de asemenea 
dimensiuni și utilat cu tot ceea ce 
prevede un catalog de specialita
te. Dar ne reamintim că pasiunea 
este capabilă de orice...

Inițiativa construirii sălii — și cu 
aceasta ajungem la titlul însemnă
rilor noastre — a aparținut unui 
cvartet de profesori de educație fi
zică. A venit mai întîi la Bâle.ii Gh 
Bogdan. Absolvise Institutul de e- 
ducație fizică și fusese repartizat 
în această comună tîrgovișteana. Ai 
fi vrut, poate, să ocupe 6 catedră 
la o școală din reședința de județ, 
sau într-un oraș și mai mare ? Pi- 
sibil. Dar o dată ajuns la Bălen 
profesorul Bogdan și-a luat mese 
na în serios și, pasionat pentru 
educația fizică, a pornit la trea
bă. își făcea orele de educație fi
zică după care, echipat la fel ca 
elevii săi, ieșea pe terenul ȘvOlii 
pentru o miuță. Dar iată că un or 
din al Inspectoratului îl numește 
director adjunct al liceului. Spor
tul a trecut pe planul al doiiea ai 
activității sale, dar nu i-a ieșit cu 
desăvârșire din inimă. Au venit, a- 
poi, la Băleni alți trei nrofesori, 
absolvenți ai Institutului de educa
ției fizică : Emilian Milea, Constan
tin Chiriță (care nu este altul decit 
fostul fotbalist al echioei Petrolul 
Ploiești) și Sandu Popescu. Sab 
privirile de zi cu zi ale acestui 
cvartet s-a construit sala de sport.

Profesorul Milea și-a profiiat ac
tivitatea pe tenis de masă. Are două 
grupe de elevi, cinci mese instala
te în sală... Sînt patru ani de „înd 
secția de tenis de masă din Bă
leni „scoate" campioni ai județu
lui Dîmbovița : Silvia Dumitru, 
Victoria Drăgan, Cornel Fencu. 
Cornel Țecu, Victoria Florea. Marin 
Gheciu și alții. Astfel că specialiștii 
de la C.J.E.F.S. Dîmbovița au fost 
puși în situația de a fixa la Bă- 
ieni centrul de tenis de masă al 
județului și de a organiza aici toa
te campionatele. (Numai federația 
de specialitate din C.N.E.F.S. care, 
presupunem, știe de existența cen
trului din Băleni, ori poate nu știe, 
continuă să-l ignore cu desăvirșire, 
deși nu incape îndoială că se află 
în fața unei excelente pepiniere de 
viitori campioni !).

Profesorul Chiriță, căruia sportul- 
rege i-a intrat în sînge, își împar
te timpul între orele de la catedră 
și... fotbal Are 14 echipe ! O selec
ționată din Băleni deține locul al 
doilea în campionatul județean al 
școlilor generale. Ceilalți doi pro
fesori se ocupă de baschet, de atle
tism... Dar cîte intenții nu au pro
fesori; și elevii din Băleni !

Cînd 450 din 600 de elevi — cîți 
există în comună — sînt angrenați 
permanent în activități sportive, să 
recunoaștem că avem de-a face cu 
o adevărată performanță. Perfor
manță născută din pasiune, pasiu
ne născută din dorința celor patru 
profesori de a-și onora meseria. Ei 
nici nu pretind că ar face prea 
mult. Să le mulțumim și să le fim 
recunoscători, așa cum le mulțu
mesc și le sînt recunoscători fiii și 
toți locuitorii Bălenilor...

Ion GAVR1LESCU

HUNEDOARA, 5 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). In sala 
Constructorul din localitate au înce
put ieri întrecerile campionatului de 
calificare la tenis de masă pentru tu
rul diviziei naționale de juniori. La 
această importantă confruntare sînt 
prezente 17 echipe de fete (împăr
țite în trei serii) și 24 de băieți (4 
serii).

Iată primele rezultate : FETE — 
seria I : Politehnica București — Șc. 
sp. Buzău 5—1, Șc. sp. Buzău — 
C.S.M.S. Iași 5—1, Constructorul Hu
nedoara II — Șc. sp. Rm. Vilcea IV 
5—3, C.S.M.S. Iași — Șc. sp. Rm. 
Vîlcea 5—1 j seria a Il-a : Voința 
Sîngeorgiu de Pădure — Șc. sp. Cra
iova 5—0, Sănătatea Drobeta Tr. Se
verin — Șc. sp. Rm. Vîlcea III 5—4, 
seria a IlI-a : Metalurgistul Cugir — 
Șc. sp. Odorhei 5—0 Șc. sp. Petro
șani — Șc. sp. Pitești 5—1. BĂIEȚI
— seria I : Voința Arad — Construc
torul Hunedoara 5—0, Energia Fîntî- 
nele — Știința Mîneciu 5—1 : seria a 
Il-a : Comerțul Tg. Mureș II — Șc. 
sp. Rm. Vîlcea III 5—3, Șc. sp. Odor
hei — Tehnolemn Timișoara 5—3, 
Minerul Oravița — Șc. sp. Rm. Vîl
cea III 5—3; seria a III-a : Șc. sp. 
Craiova — C.S.M.S. Iași 5—0, Cute
zătorii Buzău — Șc. sp. Odorhei 5—0, 
Sinteza Oradea — C.S.M.S. Iași 5—0 ; 
seria a IV-a : Oțelul Galați — Șc. sp. 
Buzău, 5—2. Comerțul Tg. Mureș I — 
Spartac București 5—1, C.S.M. Reșița
— Șc. sp. Rm. Vîlcea I 5—4.

întrecerile se încheie duminică.

Ion VLAD

HANDBAL
Campionatul feminin de handbal, 

divizia A, din care s-au consumat 
pînă acum 12 etape, se reia cu cel 
de al doilea turneu de sală pro
gramat în zilele de 12, 13 și 14 ia
nuarie la Pitești. Următorul turneu 
— și ultimul, pe teren acoperit — 
va avea Ioc între 25 și 27 ianuarie 
în Sala sporturilor din Cluj. Iată 
configurația clasamentului în mo
mentul de față :

RAPID
Valeria Bufanu — atletism 
Gabriel Pometcu — box 
Cornel Rusii — polo
Alexandru Boc — fotbal 
Gabriela Nicola — baschet 
Eugenia Rebac — volei 
Cornelia Popescu — atletism 
Gheorghe Cefan — atletism 
Anca Racoviță și Dorina Suliman — baschet 
Constantin Chitigoi — volei și Nicu Gingă — lupte

DINAMO BRAȘOV
Dan Cristea — schi 
Emilian Cristian — lupte 
Alexandru Filip — judo 
Alexandru Floricioiu — alpinism 
Iudith Gohn — tenis
Vilmoș Gyorgy — biatlon 
Marcela Leampă — schi 
Ștefan Pop — judo 
Alexandru Turei — box 
Iosif Wiliisch — handbal

METALUL BUCUREȘTI
Nicolae Rotaru — tir 
Lia Manoliu — atletism 
Gheorghe Ghipu — atletism 
Elena Oprea — canotaj 
Marioara Constantin — canotaj 
Eugen Hupcă — lupte 
Ștefan Georgescu — fotbal 
Vasile Croitoru — box 
Maria Lincă — atletism 
Cristian Dovids — moto

TRACTORUL BRAȘOV
Ana Sălăgean — atletism 
Alexandru Csiki — scrimă

SE REIAU ÎNTRECERILE

DIN DIVIZIA A
1. Univ. Tim.
2. IEFS BUC.
3. Univ. Buc.
4. Textila Buhuși
5. Voința Odorhei
6. Constr. Tim.
7. Rapid Buc.
8. Rulmentul Bv.
9. Progr. Buc.

10. Mureșul Tg. M.

12 11 1 0 157—110 23
12 10 1 1 154— 93 21
12 8 2 2 158—114 18
12 5 2 5 110—114 12
12 5 1 6 117-120 11
12 4 2 6 103—109 10
12 4 1 7 107—121 9
12 4 0 8 124—148 8
12 3 0 9 93—1*6 6
12 1 0 11 76—124 2

Divizia masculină A se va relua 
cu turneele de sală programate la 
Galați și Ploiești. Cel dinții are loc 
între 19 și 21 ianuarie, iar cel de-al 
doilea între 29 si 31 ianuarie.

Doina Băicoianu (I.E F.S.), aruncă la poartă în partida cu Rapid 
București.

Foto : Paul ROMOȘANÎN TABĂRA MICILOR GIMNAȘTI
(Urmare din pag. 1)

mai putea servi multe. De pildă, 
despre frumoasa amiciție dintre pro
fesorii Cornel Selariu — Reșița și 
Vilmoș Rokaly — Tg Mureș. Aceștia 
s-au întîlnit pentru prima oară în 
1959 la Timișoara, în calitate de 
sportivi, participanți la un con
curs rezervat juniorilor II. Da acel 
concurs, Cornel Selariu a cucerit 
primul loc iar Vilmoș Rokaly locul 
III. La festivitatea de premiere, 
conform uzanței, premianții s-au 
felicitat reciproc iar strîngerea lor 
de mină de atunci a sudat o priete
nie care se păstrează vie și azi. A- 
cest lucru, cei doi profesori l-au po
vestit elevilor pe care i-au însoțit 
in tabără iar elevii stimulați de 
prietenia profesorilor au devenit 
la rîndul lor prieteni de nedespăr
țit.

în asemenea ambianță imaginati
vă cum au decurs excursiile la 
Cheița, prin sălbatica dar inegalabi
la vale a Berei, excursiile la mun
tele Roșu și altele.

Foarte reușită și într-o atmosferă 
entuziastă s-a desfășurat și serbarea 
închinată aniversării Republicii, la 
care brigada artistică a gimnaști- 
lor din Oradea și-a adus o substanți
ală contribuție. Cu acest prilej Maria 
Szabo, elevă eminentă din Oradea, 
gimnastă de categoria a IV-a a re
citat o poezie proprie, închinată 
Republicii. Și acum, pentru că am 
amintit de copii fruntași trebuie să 
arătăm că din discuțiile avute cu 
tinerii din tabără am aflat că foar
te mulți dintre gimnaștii prezenți 
la Cheia sînt elevi cu note dintre 
cele mai bune la învățătură. Astfel, 
Luminița Olaru din clasa a Vl-a, 
din Oradea, Marius Ghizen și Io- 
nuț Gheorghe, ambii în clasa a 
ll-a, din Pitești au fost notați în 
catalog în primul trimestru al aces
tui an numai cu note de 10. Elevi 
buni, gimnaști cu frumoase perspec
tive de progres, iată tinerii în mij
locul cărora am petrecut la Cheia 
cîteva ore plăcute și mai ales reve
latoare privind viitorul gimnasticii 
românești.

Șerban Vlad — scrimă 
Gheorghe Duca — biatlon 
Doru Rednic — volei 
Grigore Marcu — fotbal 
Nicolae Țupa — scrimă 
Rodica Clinciu — schi 
Radu Mănoiu — volei 
Mihai Soveja — handbal

JUDEȚUL ARGEȘ
Nicolae Dobrin (F.C. Argeș) — fotbal
Valentina Cioltan (C.S.O. Cîmpulung Muscel) — 

atletism
Mihai Boțilă (C.S. Pitești) — lupte
Olimpia Cataramă (C.S.O. Cîmpulung Muscel) — 

atletism
Liliana Leau (L.C.A. Cîmpulung Muscel) — atle

tism
Dorel Cristudor (L.C.A. Cîmpulung Muscel) — 

atletism
Ianeu Anghei (Muscelul Cîmpulung) — box 
Liodor Pescaru (C.S.O. Cîmpulung Muscel) — 

atletism
Niculina Lungu (L.C.A. Cîmpulung Muscel) — 

atletism
Elena Neacșu (C.S.U. Pitești) și Mircea Balan 

(L.C.A. Cîmpulung Muscel) — atletism.
JUDEȚUL BIHOR

Sorana Prelipeeanu (Crișul) — sărituri în apă 
Mariana Giurgiu (Șc. sp. Oradea) — atletism 
Ildico Horvath (Crișul) — înot
Iosif Korodi (Șc. sp. Oradea) — atletism 
Suzana Varga (Crișul) — baschet
Oliviu Lăzău (Crișul) — sărituri în apă 
Alexandru Bagiu (Crișul) — sărituri în apă 
Carol Antal (Șc. sp. Oradea) — atletism 
Gheorghe Iușan (C.S.U. Oradea) — gimnastică 
Anton Nagy (A.S. Plastica Oradea) — modelism

CAMPIONATUL DE JUNIORI DUPĂ PRIMUL TUR
Intrat de mai multă vreme în 

obișnuita pauză a sezonului de iar
nă, campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor, ediția 1972-73, 
a oferit în primul tur numeroase 
surprize, concretizate la capătul ce
lor 7 etape prin progresul cîtorva 
formații mal puțin cunoscute.

Ne gîndim la performanța Liceului 
2 Iași (masculin), care ocupă locul 
întîi în prima serie, avînd do-uă 
puncte mai mult decît Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej (participantă la tur
neul final de anul trecut), la echipa 
Școlii sportive din Drăgășani care 
se află înaintea handbaliștilor de 
la Șc. sp. Craiova și la pozițiile mo
deste ocupate de echipe cotate prin
tre cele mai valoroase, cum sînt Șc. 
sp. 1 București și Șc. sp. 3 Bucu
rești la masculin, Șc. sp. Ploiești și 
Liceul 2 Brașov la feminin.

Cel mai palpitant duel al cam
pionatului se anunță a fi — ca și în 
anii trecuți — acela dintre forma
țiile feminine ale Școlilor sportive 
din București și Constanța, aflate 
la egalitate de puncte (11) în seria a 
Il-a. Echipa Șc. sp. 2 București, an
trenată de prof. Dan Bălășescu, are 
în momentul de fată un golaveraj 
mai bun decît cel al adversarei 
sale, dar elevele constănțene, pre
gătite de prof. Traian Bucovală. vor 
și ele să participe la turneul final, 
programat în vară, la Bistrița. Ră-

mîne, însă, de văzut dacă handba
listele din Capitală sînt de acord 
să... lipsească de la acest turneu '•

Iată și ordinea primelor clasate 
în serii la sfîrșitul turului :

FEMININ — Seria I: Lie. 2 Iași 
13 p, Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej 11 
p, Șc. sp. Bacău 9 p ; Seria a Il-a : 
Șc. sp. 2 București 11 p, Șc. sp. Con
stanța 11 p, Șc. sp. Galați 8 p ; Se
ria a III-a : Șc. sp. Craiova 13 p. CS 
Școlar București 11 p, Rapid Bucu
rești lip; Seria a IV-a : Șc. sp Sf. 
Gheorghe 12 p, Șc. sp. 3 București 
9 p, Șc. sp. Brașov 9 p ; Seria a 
V-a : Elevul Hunedoara 13 p, Lie. 
4 Timișoara 12 p, Șc. sp. Oradea 
9 p ; Seria a Vl-a : Șc. sp. Tg. Mu
reș 12 p, Șc. sp. Bistrița 11 p, Șc. 
sp. Cluj 11 p.

MASCULIN — Seria I : Lie. 2 
Iași 13 p, Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej 
11 p, Șc. sp. Piatra Neamț 10 p ; 
Seria a Il-a : Șc. sp. Ploiești 12 p, 
Șc. sp. Constanța 11 p, Lie. I. L. Ca- 
ragiale 8 p ; Seria a III-a : Șc. sp. 
Drăgășani 13 p, Șc. sp. Craiova 13 p; 
Lie. 2 Caracal 7 p ; Seria a IV-a : 
Șc. sp. Brașov 13 p, Șc. sp. Sibiu 
11 p, Șc. sp. Sf. Gheorghe 8 p ; 
Seria a V-a : Șc. sp. Reșița 12 p, 
Lie. Sebeș 9 p, Lie. 4 Timișoara 8 p; 
Seria a Vl-a : Șc. sp. Viitorul Cluj 
13 p, Lie. Bolyai Tg. Mureș 12 p, Șc. 
sp. Năsăud 10 p.

1973-ÎNCĂLȚĂMINTE SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

internă ( !) ; amintesc și de ghe
tele de patinaj (livrate în premie
ră) cu patinele montate.

— Nu aș zice că sînt prea nu
meroase sortimentele introduse.

— Poate că aveți dreptate, for
mal. Dar, vă rugăm să rețineți că 
în fapt efortul nostru pentru 1973 
se orientează spre CALITATE, ob
ținută prin tehnologii noi și alte 
materii prime ‘ “
nea, pregătim 
pentru ca din 
să preia toată 
încălțăminte sportivă, la o capaci
tate dublă față de 
tuală. în prezent, la producția in
ternă mai contribuie 
prinderi, de pildă 
Muncitorul" din Tg. Secuiesc 
bocancii de schi pentru copii etc. 
în plus, 
circa 14 
tră este 
mul an 
externă.

— Ați 
De ce nu se găsesc, totuși, în ma
gazine bocanci de schi moderni cu 
stramere (cîrlige) și nici ghete de 
fond ?

— Bocanci de schi cu stramere 
nu s-au executat in 1972 și nici 
pentru 1973 nu s-a contractat. A- 
ceasta deoarece „Combinatul 1 
Mai“-Satu Mare, deși a avut con
tract eu noi (nr. 750/19.1.1972), nu 
a găsit soluția tehnică (n.r. sau n-a 
căutat-o) să execute stramerele și 
agrafele. Seria experimentală li
vrată în 1970/71 avea porozități.

era necorespunzătoare; ar fi tre
buit să fie turnate sub presiune.

— Bine, dar n-ați făcut alte în
cercări, 
altei 
sub

să vă adresați de pildă, 
întreprinderi care are turnare 

presiune ?
... (!!)
Și cu ghetele de fond ?
Nu s-a comandat nimic in 
și de aceea nu s-a livrat.

folosite. De aserne- 
condițiile materiale 

1975 fabrica noastră 
cererea internă de

producția ac-

și alte intre- 
„Cooperativa 

Ia

incepînd din acest an, 
Ia sută din producția noas- 
destinată exportului, pri- 
în care apărem pe piața

amintit de bocanci de schi.

1972
Pentru 1973, trimestrul III, I.C.R.T.I. 
București a contractat 200 perechi, 
din care 50 numere mici.

— Dar cifra este mult prea mică 
față de necesar, față de nevoia a- 
cută cu care se caută acest tip * 
de încălțăminte 1 •

— Cred ! Dar noi fabricăm atît 
cît contractează comerțul. Intere
sant este că mai avem capacități 
disponibile pentru 1973. Credem că 
articolele strict sportive ar trebui 
comandate prin I.D.M.S. <cum a 
mai fost înainte) și nu prin 
I.C.R.T.I. care nu cunoaște nece
sarul sportiv real și nici 
aviza asupra modelelor 
modele noi asimilate de 
industrială sportivă.

nu poate 
realizate, 
dinamica

★

M-am numărat printre pionierii 
care au trăit bucuria de a petrece 
o parte din vacanța de iarnă a 
acestui an școlar, în tabăra de la 
Ciunget-castel. O tabără sportiva 
și de odihnă.

Am urcat pentru prima oară 
într-o tabără, acolo sus, în munții 
Lotrului și pentru a nu scăpa nici 
un amănunt interesant din viața 
petrecută împreună cu alți aproape 
100 de pionieri, mi-am întocmit un 
jurnal de zi. Acum, așternîod a- 
ceste rînduri, nu -fac decît să re- 
transcriu pasaje din jurnalul meu 
de vacanță.

. . .Era o zi însorită, cînd am ur
cat la cabana Ciunget-castel. care 
ne îndemna să pășim cu mult avînt 
pe cărările munților. Am lăsat în 
urmă frumoasa vale a Oltului și 
după cîteva ore de ascensiune am 
ajuns. Tabăra ne-a primit cu un 
„Bine ați venit, dragi pionieri 
cu mîncare caldă si gustoasă, cu 
paturi curate și îmbietoare la o- 
dihnă.

.. .Toți comandanții de detașa
mente și-ay întocmit grupe pentru 
activitățile de tabără, Activități 
culturale și sportive. Trebuia să 
mă fixez : ori pentru cor și reci
tări, ori pentru concursurile de tir 
cu armă cu aer comprimat. Pînâ 
la urmă le-am ales pe amîndouă. 
îmi plac prea mult cîntecele de pe 
meleagurile mele natale — din li
niștita zonă a Băbenilor și Ioneș- 
tilor pentru a nu le face cunoscute 
și micilor mei prieteni întîlniți în 
tabără — după cum am vrut să 
demonstrez că notele mari căpă
tate la limba și literatura rămână 
dovedege de cită prețuire se bucură

în inima mea graiul strămoșesc, 
producțiile create de scriitorii noș
tri, inspirate din viața și munca 
poporului din care fac parte. Cit 
despre sport, să fiu sincer : n-am 
tras niciodată cu o armă. M-a în
demnat curiozitatea de a lua parte 
la concurs. Și am fost printre cei 
mai buni țintași !

...Sportul a fost la el acasă și 
prin faptul că dimineața toată lu
mea participa la exerciții de în
viorare, • tjmp de 10 minute. Nici 
fiu știți ce poftă de mișcare, de 
activitate îți deschid astfel de e- 
xerciții 1

...Sport a însemnat, de asemenea, 
activitatea turistică desfășurată de 
participanțli la tabără. De la Ciun
get-castel am pornit aproape zil
nic pe toate direcțiile brăzdate de 
potecile din munții Lotrului. Am 
căutat cu tot dinadinsul zăpada, 
avînd asupra noastră schiuri sau 
săniuțe. Uneori căutarea ne-a fost 
zadarnică. Tot ne-am bucurat, însă, 
pentru că în grup întotdeauna at
mosfera este veselă.

...Un ultim foc de tabără, în 
seara dinaintea plecării. A fost o 
fericită ocazie de a ne reaminti de 
frumoasele zile petrecute în inima 
munților, în Lotrul prea puțin bă
tut de drumeți, totodată un pri
lej de a mulțumi Partidului pen
tru grija părintească ce ne-o a- 
cordă. pentru copilăria fericită ce 
ne-o asigură.

Adrian A. MARINESCU 
comandantul detașamentului de 
pionieri al clasei a V-a, Școala 

generală din corn. Mareea, 
județul yîlce^

Cunoscînd realitățile din maga
zine, referitoare la aprovizionarea 
cu echipamentul de iarnă al spor
tivilor și amatorilor de schi și tu
rism, am fost realmente nedume
riți. Oare o treabă administrativă, 
de ' ‘ ‘ ‘
să 
ca, 
de 
ciențe ?

felul celei cine și cît comandă, 
nu poată fi surmontată pentru 
în magazine să găsim cantități 
bocanci și ghete de schi sufi-

ASIGURAREA „TURIST"
Dorul de drumeție nu cunoaște limită de vîr

stă. Azi, mai mult ca oricînd, țara întreagă este 
străbătută în lung și lat de tineri si vîrstnici. 
Numărul celor care cutreieră cărările munților 
sau se bucură din plin de briza marină este în 
creștere de la an la an.

Este evident că, la plecarea în concediu, în 
excursie, fiecare dintre noi se preocupă să facă 
totul, să nu neglijeze nimic, pentru a se simți
cît mai bine și a se în
toarce cu amintiri cît 
mai plăcute. Și e firesc 
să fie așa.

De multe ori însă se 
întîmplă ca anumite e- 
venimente neptevăzute 
să strice din farmecul 
excursiei sau al conce
diului, iar urmările a- 
cestora să poată fi Cil 
greu înlăturate.

De aceea ar fi indi
cat ca orice persoană 
care nu vrea să lase 
nimic la voia întîmplă- 
rii, înainte de a pleca 
la drum, să încheie la 
ADAS și o poliță de 
asigurare „Turist", plă
tind o primă de asigu
rare de numai 15 lti.

Prin aceeași poliță de 
asigurare, care este va-

Un contract de asigurare 
îți dă aripi la picioare

labilă timp de o lună, se cuprind :
— persoana care încheie contractul (pentru ca

zurile de invaliditate permanentă și de deces din 
accidente) ;

— bunurile din gospodărie și cele luate în de
plasare de asigurat (pentru cazurile de vătămare 
sau disti ugere).

Sumele asigurate pentru care Administrația A- 
sigurărilor de Stat își asumă răspunderea, sînt ur
mătoarele :

pentru in
validitate 

permanentă
pentru 
deces

— pentru accidente de 
circulație auto-moto 25 000 lei 15 000 lei
— pentru accidente Ia 

domiciliul asiguratului 
ca urmare a unui in
cendiu, trăsnet, explo
zii etc. 20 000 lei 10 000 lei

— pentru celelalte
accidente 10 000 lei 5 000 lei

— pentru bunurile
gospodărești 20 000 lei

Dacă, la plecarea în excursie sau concediu, din 
cauza multiplelor griji ce le-ați avut, nu ați în
cheiat asigurarea „Turist", puteți face acest lucru 
la orice unitate ADAS, din localitatea în care vă 
deplasați.

Pentru încheierea asigurării, vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din întreprinderi, or
ganizații economice și instituții, agențiilor și inspectorilor de asigurare sau — direct — oricărei 
unități teritoriale ADAS.

I.P.R.S BĂNEASA
Str. Erou Ianeu Nicolae 32 —Sectorul 11

ANUNȚ
I.P.R.S. Băneasa organizează, incepînd cu data de 1 ianuarie 1573, 

un curs de calificare gr. I cu scoaterea din producție în următoarele 
meserii :

— confecționer dispozitive semicord. cu durata de 7 luni.
— strungari cu durata de 8 luni.
— lăc. mecanici, cu durata de 8 luni,
— presator metale la rece, cu durata de 6 luni.
— fochiști cu durata de 3 luni.
— frezori cu durata de 8 luni.
înscrierea candidaților la cursurile de calificare se face pe bază de 

cerere însoțită de următoarele acte :
— certificat
— acte de
— certificat 

care candidatul
— buletin de analiza singelui și rezultatul examenului radiologie 

pulmonar efectuat cu cei mult 3 luni înainte de începerea cursului ;
— adeverință cu media salariului realizat în uitimile 3 luni premer

gătoare admiterii la cursuri, dacă au avut calitatea de angajați în 
tă perioadă.

— repartiție de la forțele de muncă (adeverință C.A.P).
La cursul de calificare se admit persoane care au absolvit 

generală, au vîrsta cuprinsă între 18—30 ani și au domiciliul în 
rești sau comunele subordonate din partea de Nord a orașului.

Pentru lămuriri suplimentare vă adresați la telefon 33.38.30./171.

de naștere în original și copie ; 
studii, în original ;
medical eliberat de circumscripția medico-sanitară la 

este luat în evidență ;

aceas-

școalo
Bucu-
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DE LA PRIMELE ANTRENAMENTE PE ’73
PRIMĂVARA A ÎNCEPUT DEVREME PENTRU RAPID... spirometru 

cubi (indice
10, în ves-Ieri dimineață, la ora 

tiarul echipei din Giulești.
— Ce faci, Rică ? Arăți foarte 

Ai fost cumva în țările calde ?
— Aș, eu nu sînt bun pentru 

ciurile amicale. Dar nu contează, 
la jocurile oficiale tot băiatu’ apără.

— I-a uite, afară ninge ! Ce, Pop, 
te pregătești să-ți încalți ghetele ?

— E, fugi, de-aici, Ie aranjez și eu 
puțin. Nea Florică, dă-mi un trening 
din ăla care joacă singur, azi vreau 
să-i batem măr pe ăștia grozavii, 
înaintașii...

— Hai băieți, la vizita medicală, 
doctorul Bendiu ne așteaptă. Luați și 
o minge, după aia mergem în sală să 
dăm drumul la turneul pe trei echipe.

— E cam devreme, doar nu o să 
jucăm pînă la ora 1 în continuare...

— Ei și ce dacă ? Dumitriule, pre- 
gătește-ți echipa, azi vă „ardem" rău!

— Auziți băieți, ne întreabă ce ne 
dorim pentru noul sezon care vine. 
E simplu, să cîștigăm Cupa cupelor, 
campionatul și Cupa României !

— Aiurea, ascultați ce vă spune

bine.

me- 
pînă

Rică. Noi 
clară că 
Noi, să jucăm bine, să fim și 
cît mai în față, acolo. După aia, 
vedem noi !

După cum se vede, reporterul 
avut nici măcar o singură dată 
voie să intervină în discuția spontană 
a rapidiștilor. Boc, Răducanu, Dumi- 
triu II și III, Pop, MușatL Petreanu, 
Ene Daniel, M. 
ceilalți.

nu sîntem din ăia care de- 
vor să cîștige campionatul, 

să jucăm bine,

peste 
foar- 
care.

noi 
mai

n-a
ne-

Stelian, Grigoraș și

★
mal tîrziu, doctorul 

certifice starea foar-
Cîteva minute 

Bendiu avea să 
te bună a tuturor jucătorilor rapidiști. 
Boc are cel mai bun indice de ten
siune („Se văd oamenii de Iot“, spu
ne cineva), Răducanu. care a petre
cut o vacanță extrem de plăcută și 
de folositoare în același timp la Băi-

le Felix, suflă în 
6 500 de centimetri 
te bun), dar și Marin Stelian, 
după cum el însuși mărturisește, a 
contractat o gripă în vacanță, reu
șește să ridice cursorul spirometrului 
la 5 100 cm3.

Și antrenamentul de ieri a avut 
loc tot fără antrenorul Bazil Marian, 
aflat la cursul de perfecționare. Ra- 
pidiștii au încins însă, după vizita 
medicală, o miuță pe cinste în sala 
Giulești, și oricine i-ar fi văzut le-ar 
fi putut cu cea mai mare ușurință 
ghici marile gînduri care îi animă 
pe toți pentru sezonul de primăvară. 
Sezon care, după cum se vede, a în
ceput să fie pregătit încă din prima 
săptămînă a anului. De azi însă, an
trenorul Marian iși va chema elevii 
la primul antrenament organizat. Flu
ierul său va fi auzit, sînt sigur, de 
tot Giuleștiul...

Dumitru GRAUR

ARGEȘENII — PORNIRE IN TROMBĂ
Piteștiul n-a vrut să piardă, se 

vede treaba, duelul cu Rapidul. Și 
a prins același start al pregătirilor

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CURSULUI
DE PERFECȚIONARE

9

(Urmare din pag I)

A ANTRENORILOR

Sportul

PETESCU :

resc — problemele legate de Divizia 
A. In legătură cu aceasta, s-a sub
liniat necesitatea ca PERIOADA PRE
GĂTITOARE CARE ÎNCEPE ÎN A- 
CESTE ZILE, SA FIE FOLOSITĂ CU 
MAXIMA EFICIENȚA, pentru a nu 
se mai repeta situațiile anormale din 
trecutul apropiat cînd, practic, echi
pele intrau în formă de-abia după 
mai multe etape ale sezonului, 
făcut aprecierea că indicațiile 
încă de astă-vară, în legătură cu 
BUNATAȚIREA PROCESULUI 
INSTRUIRE, A JOCULUI n-au 
aplicate în mod corespunzător, 
ce s-a repercutat negativ asupra ni
velului general al campionatului și 
s-a insistat în special asupra necesi
tății legării structurale, de fond, a 
antrenamentului, de condițiile de joc. 
Așa-numita obiectivizare a procesului 
de instruire va trebui deci să fie una 
din preocupările primordiale ale an
trenorilor divizionari A. In aceiași 
ordine de idei, vorbitorul a subliniat 
importanța acțiunilor de control pe 
care tehnicienii F.R.F. vor trebui să 
le întreprindă în acest sens. în scopul 
sprijinirii tehnicienilor de la cluburi. 
In fine, s-a subliniat importanța ve; 
gherii, la cluburi, asupra regimului 
de viață al fotbaliștilor fruntași, a 
raportului direct proporțional dintre

S-a 
date 
IM-
DE 

fost 
ceea

acest aspect și performanță. Federa
ția de fotbal •— a spus vorbitorul — 
este hotărîtă ca în acest an să in
tervină mai hotărît ca oricînd pen
tru eradicarea, cu orice riscuri, a 
cazurilor de abatere de la normele 
vieții sportive, cerind însă. în ace
lași timp, cluburilor ca ele să fie 
primele care iau atitudine în acest 
sens.

In încheierea cuvîntului său, pre
ședintele F.R.F. a abordat unele pro
bleme ale echipei naționale (al cărei 
obiectiv în acest an este OBȚINEREA 
CALIFICĂRII PENTRU TURNEUL 
FINAL AL C.M. 1974). subliniind că 
atingerea acestui obiectiv este o ches
tiune de mobilizare a tuturor poten
telor fotbalului nostru și subliniind 
în mod deosebit necesitatea colaboră
rii dintre antrenorii echipei și antre
norii de club care dau jucători lotu
lui, răspunderea acestora pentru pre
zentarea jucătorilor respectivi în cele 
mai bune condiții de sănătate, pre
gătire și randament la momentele ma
rilor acțiuni ale echipei naționale.

De altfel, în legătură cu această 
problemă, tot ieri, după încheierea 
cursului propriu-zis, a avut loc o șe
dință de lucru a conducerii federa
ției cu cei 16 antrenori principali de 
Divizia A.

Asupra acestui curs vom mai reve
ni, de altfel, în zilele următoare.

cu giuleștenii. Iată, concentrate sub 
forma celor mai lapidare știri, eve
nimentele petrecute de joi și pînă vi
neri în „tabăra" F.C. Argeș, precum 
și proiectul de program pînă la pri
mul fluier din campionat. Deci, 
miercuri, toată ziua, și joi diminea
ța, riguros control medical. Rezulta
tele, excelente: tot lotul, inclusiv ac- 
cidentații din toamnă (Olteanu, Pre- 
purgel. Jercan, Pigulea), în perfec
tă stare de sănătate. Joi după amia
ză, sub direcția antrenorului secund, 
prof. Atanase Dima, primul antre
nament al anului, în frumoasa sală 
de lîngă stadion.

Punctele programului, în continu
are: pînă la 9 ianuarie, pregătiri Ia, 
Pitești; între 9—25 ianuarie, antre
namente la Sinaia (sau Herculane, 
decizia se ia astăzi), în cadrul con
cediilor; în luna februarie, două 
turnee în proiect: între 2—13 fe
bruarie. trei jocuri în Israel și, apoi, 
între 19—28 februarie, alte trei în- 
tîlniri în R.D. Germană.

MINIFOTBAL FEMININ,
MIINE, IN SALA DINAMO

găzduiește mîine di- 
competiție de mini- 
Vor evolua cele mai

Sala Dinamo 
mineață prima 
fotbal feminin, 
bune patru echipe ale Capitalei în
cadrul următorului program :

Rapid — Unirea Tricolor (ora 10) ; 
Venus — Carmen (ora 11).

De vorbă cu Mircea Petescu, căpi
tanul echipei de fotbal U.T.A. Discu
tăm, ocolind — parcă dinadins — 
sportul preferat, fotbalul. Sîntem asis
tați de drăgălașa lui fiică, Simona. 
Ni se povestește cu lux de amănun
te despre jucăriile ei, despre tabla 
cea nouă pe care învață literele al
fabetului...

In cele din urmă, după ce aflăm că 
Mircea Petescu, mijlocașul formației 
textiliste. a împlinit 30 de ani, că 
este îndrăgostit de meseria sa de in
giner chimist ca și de fotbal, i-am 
pasat — totuși ! — clasica întrebare : 
„De cînd joci fotbal ?“

— N-aș putea preciza cu exactitate. 
Cred că dintotdeauna. Mă așteptam 
să fiu întrebat, mai degrabă, cînd mă 
las de fotbal...

— Și care ar fi fost răspunsul ?
— Niciodată. Cred că am să joc me

reu. Vreau să rămîn mereu fidel ba
lonului rotund, terenului cu gazon.

— Totuși, ai putea să precizezi cînd 
ai debutat în Divizia A și la ce clu
buri ai jucat ?

— In campionatul 1959—1960 am de
butat la U.T.A., unde nt-ant format ca 
jucător de divizie. Apoi, timp de 
șapte ani am reprezentat pe rînd clu
burile Politehnica Timișoara. Viitorul 
București și Steaua, iar din 1967 
m-am reîntors la U.T.A., unde joc și 
acum cu multă plăcere.

— Și dacă ar fi ca acum să-ți a- 
legi cariera sportivă, pentru ce dis
ciplină ai opta ?

— Tot pentru fotbal ! Pentru mine, 
fotbalul a constituit o superșcoală a 
vieții.

— Așa stând lucrurile,., spune-ne 
cum ar trebui să fie un fotbalist ?

— Un om integru, multilateral pre
gătit, cinstit și corect, plin de ambi
ție și pasiune, un om lucid care ține 
să facă deosebirea între fotbalul de 
amatori și cel de performanță, fiindcă 
fotbalul de performanță trebuie făcut 
de buni meseriași, capabili să cunoas
că toate secretele meseriei, să preme
diteze și să anticipeze momentele tac
tice.

Admirăm numeroasele trofee cu
cerite de Petescu de-a lungul carierei 
sale. Multe din ele, cîștigate împreu
nă cu echipa U.T.A. Văzîndu-le, 
ne-am amintit de cea de a doua pe
rioadă de aur a formației textiliste, 
cînd în palmaresul său au fost în
scrise, pe lingă cele două titluri con
secutive de campioană a țării, și nu
meroase succese internaționale. De 
aceea l-am rugat pe interlocutorul 
nostru să ne destăinuie „cheia" saltu
lui calitativ din acești ani.

— Dacă U.T.A. s-a înscris, pînă nu 
de mult, pe o traiectorie ascendentă, 
constituind o adevărată revelație, ex
plicația trebuie căutată în circumstan
ța fericită ce a reunit un mănunchi 
de jucători cu bune disponibilități 
tactice și care. împreună cu antreno
rul lor, au reușit să valorifice exce
lent orientarea 
gat pregătirea 
aspectele, dar 
cea tactică și moral-volitivă, armele 
noastre.

— Desigur, fotbalul ți-a adus satis
facții și bucurii. Dar decepții ?

— Nu poți avea numai satisfacții, 
din cînd în cînd intervin și decepți
ile. Uneori te surprind în momente 
total nepotrivite. Așa s-a întimplat 
de pildă, în meciul România-Anglia, 
cînd m-am accidentat și am pierdut 
legătura cu echipa națională. Cea mai 
mare decepție am simțit-o însă acum, 
cînd n-am reușit să exploatăm buna 
conjunctură în care se afla U.T.A.. să

ne afirmăm plenar, ca echipă, pe plan 
internațional. Consider că puteam să 
ne impunem pentru destulă vreme în 
fotbalul european. Dar...

— In acest sezon nu numai pe plan 
internațional, dar nici în campionatul 
intern n-ați reușit să vă impuneți. 
Care să fie cauzele ?

— Fără îndoială că era de așteptat 
o oarecare descreștere, ca urmare a 
uzurii fizice și psihice. Dar ea putea 
veni mai tîrziu. Să nu uităm. însă, 
că în formația noastră s-au produs și 
unele goluri care au rămas descope
rite. Și apoi nu este suficient să a- 
duci jucători, chiar și de valoare, 
dacă aceștia nu sînt capabili să se in
tegreze imediat în sistemul tactic al 
echipei. Ca urmare, în 11-le nostru 
n-a mai existat unitate de joc.

— Cum vezi ieșirea din impas ?
— Trebuie multă răbdare și lucidi

tate. Cel mai important este să gă
sești adevăratele cauze și să le solu
ționezi cu realism. Echipa U.T.A. a 
avut întotdeauna o mare calitate: a 
știut să înmănuncheze jucători de di
ferite stiluri și să formeze cu ei o 
echipă in accepțiunea cuvîntului. 
După mine, o echipă nu este alcătuită 
din 11 vedete, ci din 11 jucători în 
stare să formeze o echipă — vedetă. 
Și încă ceva: măsuri imediate nu e- 
xistă. Ar fi o mare greșeală să cre
dem că putem deveni peste 
ceea ‘ ~
buie reconstruită cu răbdare, pe pu
ternicul fundament care este tradi
ția. Experiența a dovedit că, în fot
bal ca să ajungi la țintă, trebuie să 
te grăbești încet.

Căpitanul echipei U.T.A. a fost 
sărbătorit recent pentru o performan-

noapte 
ce am fost. Echipa tre-

Pag. a 3-ar*rra

divizie. Și să nu 
. _ , s-a

activitatea competițională,
acest record la aproape 40
Petescu are numai 30...

Căpitanul unei 
chipe trebuie 

întotdeauna 
exemplu,

fie 
un 
se sperie de 
mic accident 
joc. lată-l, în 
magine. pe Mir
cea Petescu după 
o scurtă „convor- 
bire“, pe tușă, cu 
dr. Șerban, me

dicul echipei 
U.T A.

nostru: susținerea 
joc în Divizia A.

Foto :
Ion MIHĂICĂ

ță rară în fotbalul 
celui de al 300-lea 
De atunci această cifră s-a mărit la 
312. Am făcut un calcul: dacă Petescu 
va juca toate meciurile din retur, 
atunci îl va întrece cu un joc pe Le
reter, cel care se mîndrește cu 326

de evoluții In prima 
uităm: Lereter, care

Ștefan

în dezbatere: selecția, instruirea și promovarea juniorilor

SILVIU AVRAM:
//

retras din 
a stabilit 

de ani, iar

IACOB

Dacă antrenorul naționalei de juniori
nu găsește elementele de care are nevoie.

tactică. S-au mai adău- 
foarte bună sub toate 
determinante au fost

noi, cei de
în ultimii cinci ani, echipa de 

juniori a „șepcilor roșii" a cîștigat 
de două ori titlul de campioană na
țională. Clujenii dau lotului repre
zentativ de juniori pe Negruțiu, un 
fundaș central tenace, robust, ra
pid, și pe Hurloi, mijlocaș cu deo
sebit simț de anticipație și clar
viziune. Dar, argumentul hotărîtor 
— suport al afirmației că labora
torul de tinere talente de pe So
meș lucrează cu rezultate dintre 
cele mai bune — este acela că 
CINCI DINTRE TITULARII ECHI
PEI UNIVERSITATEA au învățat 
abc-ul fotbalului pe... băncile cen
trului de copii și juniori al clubului 
clujean : portarul Ștefan, fundașul 
Poraschi, mijlocașii Anca și Mure- 
șan, atacantul Uifăleanu. Nu-i mai 
amintim pe toți cei plecați la alte 
echipe (Oprea, Moldovan, S. Bre- 
tan, Gruber etc.). Rezultatele aces-

la centre, sîntem de vină
tea recomandă, în suficientă măsu
ră, strădaniile și pasiunea antreno
rilor care le-au dat viabilitate : 
Șepci, Sabaslău, Emil Petru, V. Co
vaci, Silviu Avram.

Ultimului, i-am solicitat să-și 
spună părerea despre realitățile fot
balului la nivelul copiilor și junio
rilor, despre selecția, instruirea și 
promovarea acestora.

I

✓✓

1957. Experiența mi se pare deose
bit de interesantă, juniorii Iui „U" 
reușind ca, prin acumulările gene
rale accelerate, să anuleze diferen
ța de vîrstă dintre ei și adversarii 
lor cu 2—3 ani mai mari. Indis
cutabil, la un asemenea rezultat nu 
se poate ajunge decît printr-o se
lecție riguroasă și o instruire din
tre cele mai complete.

DIN PRIMELE
(Urmare din pag. I)

Școala sportivă nr. 2 și, din păca
te, lucrau singure. Profesoara Iulia 
Rotărescu fusese chemată la ședin
ță. Am întîlnit o situație similară 
și pe terenul de fotbal. Cîțiva ti
neri lucrau în absența antrenorului 
lor — Dan Sîrbu — și el solicitat 
la o ședință. Oare nu s-ar putea 
găsi și soluții mai bune ?

Intrînd, în sfîrșit, în moderna sală 
a complexului i-am întîlnit pe can- 
didații pentru Olimpiada de la 
Montreal. 31 de puști, cei mai buni 
juniori ai gimnasticii noastre, se
lecționați pe baza performanțelor și 
a talentului evidențiat în concursu
rile naționale, iși petrec vacanța de' 
iarnă (25 decembrie — 9 ianuarie) 
în compania unui grup de profesori 
(coordonator : prof. Liviu Isar de 
la Șc. sp. Lugoj). Sînt gimnaști din. 
Buzău, Timișoara, București Gheor- 
ghieni, Lugoj, Cluj și din alte cen-

nau „sutele" pe răboj — am reîn
tâlnit atletismul. în sala pardosită 
cu coritan se antrenau, laolaltă, 
atleți de-o șchioapă (preparau pri
mul concurs al anului, programat 
astăzi și mîine în aceeași sală) și 
performeri de marcă. Pentru mulți 
dintre copii, acesta este primul se
zon, pentru „veteranul" sprintului 
nostru, Gh. Zamfirescu, va fi ul
timul.

— Vreau să pun punct acum unei 
activități care însumează 13 se
zoane. Am renunțat Ia proba de 100 
m și voi concura la 200 m și 400 
m. Aș vrea să închei sezonul cu... 
diploma de profesor de educație fi
zică și cu. două performanțe de vârf 
ale carierei : 20,7 s și 47,0 s.

Iată-1 și pe Carol Corbu. Mai 
poartă urmele tristeții... munchene- 
ze. „De atunci, ne spune el, mi se 
fac numai reproșuri. Unele, firește, 
îndreptățite. Altele... Nu-i nimic. 
Poate că e mai bine așa. M-au am-

„S-au aruncat vorbe de colo-colo. M-am ambiționat. Voi încerca să obțin 
ne spune Carol Corbu.în sezonul de iarnă 17,10 m“

tre, din rîndul cărora vor fi selec
ționați sportivii cei mai talentați, 
cei mai sîrguincioși pentru lotul 
olimpic. Antrenorii, printre care și 
St. Popescu, de la Liceul B.P. Has- 
deu din Buzău, 
ranțe în ei.

PE URMELE
La Palatul de 

de seară sute de copii. Se află toți 
— sau, oricum, majoritatea — în 
urmărirea lui Ondrej Nepela. Se 
visează la mondiale și Olimpiadă, 
se visează aplaudați, bisați, se vi
sează ajunși — pe calea undelor — 
pe micile ecrane de acasă, umezind 
ochii bunicii care acum croșetează 
lîngă mantinelă. Pînă atunci... cad 
(și se ridică). încearcă o piruetă, (șr 
n-o reușesc decît a suta oară) sau 
mimează o săritură ('in care se a- 
vîntă numai trunchiul, picioarele 
rămînînd — pentru mai multă si
guranță — pe gheață). Dar atmosfe
ra este entuziastă. E bine să visezi.

DINCOLO DE 17 METRI
După un scurt popas la bazinul 

de înot — și aici, zeci de copii pă
trundeau în lumea tainelor sportu
lui, în timp ce „avansații" însem-

își pun mari spe-

LUI... NEPELA
Gheață vin seară

biționat aceste vorbe aruncate de 
colo-colo. De Ia 20 noiembrie, cînd 
am reînceput pregătirea, n-am lă
sat nici o zi albă. Uneori fac două 
antrenamente pe zi, adică 6 ore. 
Niciodată însă ședința de pregă
tire nu durează mai puțin de trei 
ore. Mi-am propus — și antrenorul 
Ion Soter crede că este realizabil 
— să obțin 17,10 m la campionatele 
naționale de sală și să cîștig t Tul 
european, 
de natură 
înving".

Cînd să
Virginia Ioan tocmai soseau și 

antrenament...

Mă cam sîcîie o durere 
sciatică, dar trebuie s-o

plecăm, soții Șerban Șt 
ei

la

ACTIVITATE FEBRILA 
LA PROGRESUL

La complexul sportiv Progresul 
am găsit o activitate i 
semn că materialul critic, 
nu de mult în paginile ziarului 
tru, nu a rămas fără ecou.

Patinoarul, amenajat pe 
dintre terenurile de baschet, 
presărat cu copii care executau... 
figuri libere în acompaniamentul 
râsetelor și veseliei. Am aflat că, 
din inițiativa clubului, școlarii din

susținută, 
, apărut 

nos-

unul 
era

— Pe mine unul — afirmă Silviu 
Avram, antrenorul coordonator .ti 
centrului clujean — CEL MAI 
MULT MĂ SUPĂRĂ UNELE ACTE 
DE INCORECTITUDINE, care mai 
dăinuie încă în munca noastră ș’ 
care ar trebui stirpite cît mai re
pede cu putință. Un exemplu : cam
pionatul republican al juniorilor. 
Competiția aceasta a făcut progre
se incontestabile. Totuși, mie îmi 
lasă un gust amar prin falsurile pe 
care le încearcă unii antrenori și 

• conducători de echipe. Adică toc
mai acei oameni care ar trebui să 
vegheze la corecta desfășurare a în
trecerii. Au fost suficiente cazuri de 
jucători substituiți și în seria noas
tră (Constructorul și Topitorul BaU 
Mare), exemple care aruncă o um
bră total nefavorabilă asupra unei 
competiții în care sînt angrenați 
numai jucători în formare. Nu în
țeleg cum de nu-și dau seama cît 
rău fac fotbalului astfel de oa
meni...

— Privind selecția, F.R.F. a ho- 
tărît să dea mînă liberă antreno
rilor centrelor de Divizia A, pe i- 
tru a aduce în aceste pepiniere a:e 
fotbalului pe cei mai înzestrați co
pii și juniori din județ...

— Noi procedăm de mult timp 
așa. In sfera noastră de selecție am 
vizat mereu și orașele din apropie
rea Clujului. Hotărirea F.R.F. c bi
nevenită. Pentru că una este să-ți 
Însușești fotbalul Ia Gherla, Dej sau 
Turda și alta într-un centru unde 
există cu totul alte condiții. Semni
ficativ, în acest sens, mi se pare a 
fi dorința fostului mare jucător 
Vaczi de a-și trimite băiatul la noi, 
Ia „U“. Dar, dacă avem acum po
sibilități mai mari de selecție, in 
aceeași măsură au crescut și pre
tențiile, cerîndu-ni-se mult mai 
mult decît piuă acum. Și PUTEM 
REALIZA MAI MULT ÎN CENTRE, 
NUMAI DACĂ ACORDĂM IN
STRUIRII CEA MAI MARE ATEN
ȚIE. Tocmai pentru că procesul de 
instruire a tinerilor jucători este 
deficitar. La aceste unități ale fot
balului SE MAI LUCREAZĂ, ÎNCĂ 
EMPIRIC, după metode depăși»?, 
sau se improvizează. Dacă cineva 
mi-ar spune că așa ceva se întîm- 
plă la „U“, aș intra în pămint de 
rușine.

ZILE ALE NOULUI AN
invi-

ade- 
juca 
sec-

sportivi. Se 
handbal, pe 
totul evidențiind 
planificare rigu-

sector au acces gratuit pe patinoar 
în timpul vacanței de iarnă. Și, din 
cite am văzut, ei nu se lasă 
tați prea mult...

In sală ne-a întâmpinat un 
vârât furnicar de 
tenis, baschet și 
toare delimitate, 
o organizare și o
roasă a acestui antrenament. Dis- 
cutînd cu profesorul Dumitru Pe
trescu — care conducea întregul 
colectiv — am aflat că sportivii a- 
parțineau secției de atletism și că 
în planul de antrenament figura, 
pentru această zi, o lecție de pregă
tire fizică complexă.

Pe una din aleile parcului am în- 
tîlnit o altă grupă de sportivi care, 
după statură și robustețe, păreau a 
fi halterofili. Apropiindu-ne, 
recunoscut într-adevăr pe 
dintre componenții secției de
tere a clubului Progresul, care se 
pregăteau sub atenta îndrumare a 
profesorului Gh. Enciu.

Spre surprinderea noastră, Ia sala 
de box era o liniște desăvîrșită. Pe 
ringul instalat în încăpere se afla... 
un singur boxer, elevul Cătălin An
dreadis, care exersa cu asiduitate 
cîteva lovituri. Conform celor două... 
programe afișate pe ușa săli, 
acea 
ment 
si Iov.

— Dominați de fuga după rezul
tate favorabile...

«sg 1.. 1 i în 1972 campionatul repu- 
sincer vă spun, nu am trăit 
mare bucurie pe care am 

cu cîțiva ani în urmă, cînd,
i-am 

cîțiva 
hal-

la 
oră trebuia să aibă antrena- 
grupa antrenorului Ion Va-

COPIII SINT MÎNDRIA 
GIULEȘTIULUI

Mingile portocalii de baschet pă
reau imense în mîinile 
jucătoare pe care

' :!!!7w

Hălmăgea- 
trădat fot- 
pentru ci- 

Da. însă 
pentru ii

Bujor 
nu a 
balul 
clism ? 
numai
minute, adică atit 
cit durează testul 

citcloergometric
Alături de el. 
fostul voleibalist, 
doctorul Gabriel 

Cherebețiu.

Profesorul Forsea îi învață pe copii cum să plutească pe valurile... 
bazinului

trenîndu-se în sala Giulești. Și e- 
rau atît de multe mini-baschetba- 
liste, incit am crezut că se dispută 
vreo competiție școlară, dar mîn- 
dria cu care purtau tricourile viși
nii ale Rapidului și prezența pro
fesoarei Eva Ferencz ne-au convins 
că se desfășura un antrenament al 
secției de junioare din cadrul clu
bului feroviar,

Numărul foarte mare de jucătoa
re ne-a determinat să solicităm an
tren oarei cîteva lămuriri, 
ne-a spus interlocutoarea 
..Acestele-am

micuțelor 
găsit

Iată ce 
noastră :

celfetițe reprezintă mai

tînăr eșalon al baschetului giuleș- 
tean și după cum puteți vedea, ele 
au atins deja un stadiu de pregăti
re foarte avansat. Cea mai în vîrs- 
tă dintre ele are 12 ani. cea mai 
tinără... 9 ani, iar jucătoarele prezen
te la antrenament reprezintă mai 
puțin de un sfert din totalul celor 
care au fost selecționate la început. 
În cadrul clubului nostru activita
tea cu juniorii ocupă un loc impor
tant in preocupările tuturor secții
lor, căci copiii sînt mindria Giuleș- 
tiului".

Ne-am convins de acest lucru nu 
numai la ora de baschet, ci și după 
aceea, cînd am avut prilejul să ve
dem la antrenament și echipele de 
handbal juniori ale Rapidului, pre
gătite de Ana Stănișel și Marcel 
Crețu.

BASCHETUL Șl COLOȘII...
SALTELELOR

în sala din șos. Ștefan cel Mare 
am găsit tot baschetbaliști. Unii ve
ritabili — băieții lui Dan Nicules- 
cu — iar alții de ocazie, colegii lui... 
Nicolae Martinescu. Oricum, întâl
nirea cu ambele grupe a constituit 
o plăcută surpriză pentru noi.

„Veritabilii", care se pregătesc 
în vederea întâlnirii cu Ț.S.K.A. 
Moscova din cadrul C.C.E., progra
mată joi seara în Sala Floreasca, 
nu-și permit nici un „respiro" în 
aceste zile premergătoare partidei. 
. Ne-am retras în spatele cortinei 
care împărțea sala în două. în cea’- 
laltă parte se disputa un palpitant 
meci de baschet, care ignora însă 
toate regulile oficiale ale acestui 
joc : duelurile la minge se soldau 
cu... tururi de șold sau cu „șuru
buri", cu adevărate placaje și cu 
„poduri" de toată frumusețea. Și 
cum să nu fi fost așa, cînd prota
goniștii acestui meci erau Nicolae 
Martinescu și colegii lui din secția 
de lupte a clubului dinamovist ? Ei 
efectuau un antrenament obișnuit, 
de pregătire fizică generală.

Am zăbovit îndelung pe margi
nea terenului privind coloșii salte
lelor cum strecurau mingea în co
șurile de baschet. Meciul era de-a 
dreptul palpitant, și — de ce să n-o 
spunem ? — cu totul inedit...

— Ce fel de rezultate ? Iși fură 
singuri căciula. Și fiindcă discutăm 
acum despre rezultate in domeniul 
juniorilor, dați-mi voie să vă des
tăinui un secret : cu toate că am 
ciștigat 
blican. 
aceeași 
avut-o
după celălalt titlu cucerit, nu mai 
puțin de nouă jucători au fost pro
movați în echipa întii. Or. din pro
moția ’72, doar trei jucători (Lăză- 
rescu. Matei și Negruțiu) evoluează 
în echipa de 'tineret-rezerve. Fap
tul acesta ne cenzurează satisfacția 
titlului cucerit, rezultatul nefiind 
decît parțial mulțumitor, promova
rea lăsindu-se destul de mult timp 
așteptată.

— Care este părerea dv. despre e- 
chipa națională de juniori, despre 
rezultatele obținute în 1972 ?

— Cum considerați că poate fi 
accelerată ?

căi : prin purificarea 
tineret-rezerve 
incapabile de

— Pe două 
echipelor de 
cele elemente 
progresa și prin aruncarea în
tele campionatului național 
riîor talente ale 
de 15, 16. 17 ani. 
din vreme. Poate 
deți, dar echipa 
participantă în campionatul 
blican. 
buni jucători născuți în

de a- 
a mai 
dispu- 
a ma
pe ceicentrului.

Se CĂLESC mai 
n-o să mă crs- 
centrului nostru, 

repu- 
este alcătuită din cei mai 

1956 și

— Rezultatele sînt mulțumitoare.
Totuși, reprezentativa de juniori ar 
trebui să înmănuncheze tot ce are 
mai bun fotbalul nostru junior. Și 
va reuși s-o facă atunci cînd toii 
antrenorii echipelor de juniori din 
țară o vor ajuta, devenind intr-un 
fel niște secunzi ai profesorului Ar- 
deleanu. Există antrenori care, din- 
tr-un anumit calcul îngust, nu re
comandă și nu trimit la lot adevă
ratele valori, pentru a nu-și des
completa echipa lor. Eu știu cit se 

' zbate antrenorul naționalei pentru a 
găsi jucătorii care-i trebuie. Că nu-i 
găsește nu-i el de vină, ci noi cei 
de Ia centrele în care se investesc 
an de an atiția bani. Noile măsuri 
pe care am înțeles că vrea să le ia 
federația pentru îmbunătățirea ac
tivității centrelor vin, intr-un fel. 
și în sprijinul selecționatei de ju
niori, motiv pentru care cred că și 
rezultatele acesteia vor fi mai bune.

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO - PRONOSPORT
Începînd din 11 ianuarie 1973, se 

vor pune în vînzare biletele pentru 
LOTERIA ÎN OBIECTE, o atracti
vă posibilitate de cîștig oferită par- 
ticipanțllor din întreaga țară de 
către Administrația de Stat Loto— 
Pronosport.

Participarea la această Loterie în 
obiecte se va face pe bilete de 5 
lei care se vor găsi în unitățile 
proprii ale Administrației de Stat 
Loto — Pronosport, unitățile 
merțului de Stat și unitățile 
operației de Consum.

La această tragere 
avea loc la 11 februarie 1973 
oferă autoturisme DACIA 1300 și 
cîstiguri în obiecte în valoare 
20.000 lei, 1,0.000 lei. 5.000 lei 
în număr NELIMITAT.

Participanții 
leagă singuri 
sumei cîștigat.e 
obiecte ce se 
unitățile de

Amănunte, 
ale ziarului.

cătuit în întregime din meciuri ale 
campionatului italian, contribuind 
prin aceasta la atractivi tatea 
mului Concurs din acest an.

pri-

a-

de 
ș.a. NUMERELE EXTRASE LA 

GEREA LOTO DIN
1973

TRA-
5 IANUARIE

vor putea să-și 
obiectele în limita 
conform listelor de 

vor găsi afișate în
mai sus.
în numerele viitoare

este ULTIMA ZI în 
puteți depune buleti- 
concursul Pronosport

EXTRAGEREA I :
12 52 23 24

22 18 29 55 56

EXTRAGEREA a Il-a : 62 49 34
15 10 43 14

• Astăzi
care vă mai
nele pentru
nr. 1 de duminică 7 ianuarie 1973,
Programul acestui concurs este al-

FOND DE PREMII : 872 405 lei.

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT



ROUAMA-DANEMARCA
COPENHAGA, 5 (prin telefon). — 

în sala Boldklub, meciul interna
țional de box Danemarca — Româ
nia, urmărit de 2 000 de spectatori, 
a debutat cu partida neoficială, din
tre semimuștele Paul Dragu și Jens 
Erie Groth (fără decizie, la cererea 
gazdelor). Scorul ' oficial al meciu
lui a fost deschis de musca Traian 
Cerchia căruia i-au fost suficiente 
2 minute de luptă pentru a-1 face 
k.o. în prima repriză pe Teddy 
Young. In mod surprinzător, la ca
tegoria cocoș, după o partidă foar-

EDDY MERCKX-DIN NOU

CEL MÂI BUN SPORTIV
ÂL BELGIEI

BRUXELLES, (Agerpres). — Aso
ciația ziariștilor sportivi din Belgia 
l-a desemnat drept cel mai 
sportiv belgian al anului 1972 
cunoscutul 
Laureatul, 
titlu și în ultimii trei ani, a tota
lizat 628 de puncte, fiind urmat în 
clasament de atleții Emile Put
temans — 536 puncte, Karel Lis- 
mont — 396 puncte și motociclistul 
Roger de Coster — 116 puncte. Atle
tul Gaston Roelants și automobilis
tul Jacky Ickx au ocupat locurile 
7 (cu 36 puncte) și respectiv 16 (cu 
15 puncte).

bun 
pe 

ciclist Eddy Merckx, 
care a cîștigat acest

NOUA CANDIDATURA

PENTRU J. 0. DE IARNA
sporturi
(S.U.A.)

Oficialitățile stațiunii de 
de iarnă Salt Lake City 
și-au depus candidatura pentru or
ganizarea în anul 1976 a întreceri
lor- Olimpiadei Albe. în raportul 
prezentat, se arată că stațiunea dis
pune de toate bazele necesare or
ganizării marii competiții. Candida
tura stațiunii Salt Lake City va fi 
prezentată înainte de 15 ianuarie 
Comitetului Internațional Olimpic.

Salt Lake City a cîștigat astfel o

ASEARĂ LA COPENHAGA

Carnet atletic

REVISTEI „WOMEN’S TRACK AND FIELD WORLD

te disputată, în cursul căreia a fost 
trimis la podea în repriza secundă, 
Dinu Condurat a pierdut la puncte 
(0—3) în fața lui Ole Maibom. Cele 
două meciuri de la categoria pană, 
care au urmat, au fost cîștigate de 
pugiliștii români : Constantin Ște- 
fanovici învinge la puncte (2—1) pe 
Peter Christiansen, iar Gabriel Po- 
metcu îl silește la abandon în run
dul 2 pe Jens K. Olesen.

în cadrul categoriei ușoară, după 
un meci în care a fost net supe
rior. Paul Dobreseu a cîștigat în
trucît, rănit în repriza a treia, S6- 
ren Saugmann a fost nevoit să a- 
bandoneze. La categoria următoa
re, semimijlocie, tânărul Marcel 
Lupu a fost declarat învins la punc
te ri—2) de către Carsten Andersen.

In ultimele partide, boxerii ro
mâni au evoluat foarte bine și au 
realizat victorii clare în fața spor
tivilor danezi. în cadrul categoriei 
mijlocie mică, Ion Mocanu l-a o- 
bligat pe Ole Svendsen să abando
neze în repriza a treia. Mijlociul 
Ion Peter a obținut o clară vic
torie la puncte (3—0) în fața lui 
Einar Bak Nielsen. Semigreul Ion 
Siliște l-a învins prin abandon în 
rundul 3 pe Jorgen Lorentzen. în 
ultima confruntare a reuniunii, 
greul Ion Alexe a cîștigat la punc
te (2—1) partida cu Jcns Brix 
dersen.

Reprezentativa României a 
tinut astfel victoria cu 8—2.

PAUL DOBRESCU

NEW YORK, 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui referendum pentru 
stabilirea celei mai bune atlete a 
anului 1972, organizat de cunoscuta 
revistă americană de specialitate 
„Women’s Track and Field World", 
acest titlu a revenit sportivei vest- 
germane Heide Rosendahl, campioa
nă olimpică la Munchen. Ea a tota
lizat 90 de puncte, fiind urmată în 
clasament de Ludmila Braghina 
(U.R.S.S.) — 87 puncte, Renate Ste-

cher (R. D. Germană) — 76 puncte, 
Mary Peters (Anglia) — 64 puncte 
etc. în clasamentul primelor 10 atle
te din lume mai figurează Ulrike 
Meyfart (R. F. a Germaniei), Mo
nika Zehrt (R. D. Germană), Anne- 
lie Ehrhardt (R. D. Germană), Na- 
dejda Cijova (U.R.S.S.), Faina Mel
nik (U.R.S.S.) și Argentina Menis 
(România). La referendum au par
ticipat 45 de ziariști sportivi din 27 
de țări.

ECHIPA STUDENȚEASCĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ

An

ob -

MOGENS JACOBSEN
„Berlingske Tidende''-Copenhaga

1976: SALT LAKE CITY
„competiție națională" în care mai 
erau angajate — depunîndu-și, fără 
succes, candidatura la organizarea 
J.O. de iarnă 1976 — stațiunile 
Squaw Valley și Lake Placid. Așa
dar, Salt Lake City (vestitul oraș al 
mormonilor și al curselor pentru 
recordul absolut de viteză cu auto
mobilul pe pistă de sare) va încer
ca să șteargă impresia deplorabilă 
lăsată de dezicerea candidatei pre
cedente, Denver.

Pe pista lacului Ciucaș

SPERANȚELE PATINAJULUI
IN ÎNTRECERE

TUȘNAD, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Pe pista naturală a 
lacului Ciucaș din localitate a înce
put prima întrecere a anului la pa
tinaj viteză, concursul republican 
al speranțelor. Spre deosebire de 
ediția anterioară a competiției, con
fruntările de acum se desfășoară 
după o formulă inedită: au fost ad
miși tineri viteziști doar pînă la 16 
ani și s-au mărit de la două la pa
tru grupele de vîrstă pentru copii.

La startul diferitelor probe se 
aliniază peste 100 de fete și băieți 
din București, Sibiu, Miercurea Ciuc, 
Cluj, Tg. Mureș și Brașov. Recor
dul de participare îl deține Școala 
sportivă din Sibiu. Ținînd seama de 
calitatea inferioară a gheții, dato
rită temperaturii în creștere, rezul
tatele obținute în primele curse de 
către viitorii performeri pot fi con
siderate mai mult decît mulțumitoa
re. în mod deosebit am reținut evo
luțiile unor tineri ca: Ladislau 
Focht .Attila Varga (Dinamo Bra
șov), Carmen Dragoman (Șc. sp. Si-

biu), Eva Szigeti (Șc. sp. Miercurea 
Ciuc), care progresează văzînd cu 
ochii, cîștigînd detașat.

REZULTATE TEHNICE — 500 m
— 15—16 ani fete: 1. Eva Szigeti 
(Șc. sp. M. Ciuc) 53,1, 2. Livia Vași 
(S.C.M. Ciuc) 56,5 3. Maria Olah 
(Mureșul 
L. Focht
L. Lazăr 
Zengraffi
— 13—14 ani fete: 1. Carmen Drago
man (Șc. sp. Sibiu) 55,5, 2. Agneș 
Rusz (Șc. sp. M. Ciuc) 59.5, 3. Eva 
Molnar (Șc. .sp, M. Ciuc) 59.9; bă
ieți: 1. A. Varga (Dinamo Brașov) 
51.1. 2. I. Opincaru (Șc. sp. Sibiu) 53.1. 
3. FI. Lupan (C.P.M. București) 55 0. 
Iată -ciștigătorii celorlalte probe: 
100 m — 11—12 ani: Tereza Costa
che (Constructorul Buc.) 13,6, So
rin Ciortea (Șc. sp. Sibiu) 13,4; 9—10 
ani: Vța Szonke (Șc. sp. Sibiu) 15 7, 
Adalbert Lakatoș (C.S.M. Cluj) 14.0; 
50 m — 7—8 ani: Helga Insch (Șc. 
sp. Sibiu) 8,6. întrecerile continuă.

Tr. IOANITESCU

Tg. Mureș) 59,0; băieți 
(Dinamo Brașov) 49,7, 
(S.C.M. Ciuc) 515, 3.

(S.C. M. Ciuc) 52,2; 500

î,
2.
L 
m

(Urmare din pag l)

admirația publicului suedez, care 
i-a ovaționat minute întregi.

Jocul a fost extrem de echili
brat chiar din primele minute. E- 
voluînd prudent în atac și foarte 
atent în apărare, ambele formații 
au avut conducerea pe rînd, fără 
însă ca vreuna din ele să se poată 
detașa. Cei doi portari (Penu — 
mânia și Iscenko — Uniunea 
vietică) s-au arătat siguri în 
tervenții. Spre sfîrșitul primei 
prize selecționata română a
un ușor avantaj (8—6), dar hand- 
baliștii sovietici au reușit să redu
că handicapul doar la un singur 
gol. în repriza secundă, la început,

Ro- 
So- 
iin- 
re- 

luat

inițiativa a fost mai mult de par
tea jucătorilor români, dar ei au 
avut o scurtă perioadă de cădere 
fizică și în min. 50 (deci cu 10 mi
nute înainte de final) reprezenta
tiva sovietică conducea cu 14—10 ! 
Adunîndu-și ultimele forțe, reali- 
zînd cîteva contraatacuri reușite 
prin Co-sma și unele pătrunderi in
dividuale prin Voina, echipa româ
nă realizează un adevărat tur de 
forță, egalînd la 14 și avînd chiar 
avantajul 15—14 în ultimul minut 
de joc. Dar, o aruncare de la 7 m 
acordată formației sovietice a re
stabilit egalitatea. în prima prelun
gire ambele echipe au marcat cîte 
un gol, așa că... din nou prelungiri 
la capătul cărora egalitatea (18—18)

pentru Româ-

marcate
(4

de :
2 din 7

se menținea. Și atunci, cum spu
neam, tie-break ! Mingea de arbi
tru este ciștigată de handbaliștii 
sovietici, care ratează atacul prin 
Kuliov. Urmează o acțiune ofensi
vă a formației române și mingea 
șutată puternic de Birtalan scutură 
plasa porții lui Iscenko. Victorie ! 
Scor final : 19—18 
nia.

Punctele au fost 
Cosma (6), Birtalan
m), Voina (4), Tudosie (2), Dan Ma
rin (2), Cîrlan (1), (în echipa noas
tră au mai evoluat Penu, Licu, Ștef 
și Chircu) ; Lagutin (7), Kuliov (3), 
Artamanov (2), Gasîi (2), Tiscenko 
(2), Kaunisov (2). Au condus L. 
Nillson și O. Larsson, ambii Sue
dia.

în meciul pentru locurile III-IV : 
Iugoslavia — R. F. a Germaniei 
19—16 (10—9). Au condus C. Că- 
pățînă (România) și K. Lundberg 
(Suedia).

vaAnul acesta, România va gâzaui 
mai multe competiții internaționale, 
unele de mare anvergură, destinate 
atît formațiilor de seniori, cît și 
celor de tineret și juniori.

între 18 și 22 aprilie, municipiul 
Gheorghe Gheprghiu-Dej va avea 
ca oaspete cele șapte echipe parti
cipante la a Vl-a ediție a „Cupei 
țărilor latine". Este vorba de for
mațiile Franței, Spaniei, Portugaliei, 
Braziliei, Italiei, Mexicului și Româ
niei.

Competiția este rezervată, după 
cum se știe, reprezentativelor de 
tineret.

Tot pentru echipe de tineret este 
programat și un alt turneu, dotat 
cu „Cupa Prieteniei". El se va des
fășura între 10 și 12 august în ora
șele Deva și Hunedoara, reunind la 
start formațiile feminine și mascu
line (alcătuite din jucători și jucă
toare pînă la 20 de ani) ale iugo
slaviei, Ungariei, Bulgariei și Româ
niei.

între 19 .și 26 august la Timișoa
ra și în cîteva localități învecinate,

se vor disput-a 
„Turneului Prietenia' 
orațiilor, masculine de juniori. Parti
cipă reprezentative din următoarele 
țări : U.R.S.S., R. D. Germană, Ceho
slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, 
Cuba, R.P.D. Coreeană și România 
(cu două echipe).

Cea de a 5-a ediție a „Cupei Pri
măverii", organizată de clubul Uni
versitatea Timișoara, se va disputa 
între 19 și 25 martie, la startul ei 
aliniindu-se următoarele formații 
feminine : TSC Berlin, Spartak 
Baku, ORK Beograd, Odeva Hloho- 
vec, PV Munchen, Universitatea Ti
mișoara și o selecționată de tine- 
ret-junioare a României.

Tradiționalele turnee internațio
nale dotate cu ..Trofeul Carpați" vor 
avea loc anul acesta între 2 și 7 
octombrie la Pitești (feminin) și 
20—25 noiembrie la Cluj (masculin), 
în întrecerile feminine vor partici
pa echipele Iugoslaviei, R.D. Ger
mane. Ungariei, U.R.S.S. și Româ
niei, iar la cele masculine reprezen
tativele Danemarcei, U.R.S.S., Iugo
slaviei, R. D. Germane și României.

jocurile din cadrul 
i“ rezervat for-

LIGA CLUBURILOR PROFESIONISTE PROPUNE REFORME

al

in raport cu golurile marcate

COLOCVIU AEROMODELISTIC
LA ORADEA

de 10 km de
'Anton Nagy (mecanic) și Nicolae Mesaroș (pilot) ciștigătorii întrecerilor 

la Oradea.

® Reducerea duratei sezonului și a numărului de echipe ® Mod ficarea re

gulii off-side-ului ® Punctaj
Senzație în fotbalul englez !
Liga cluburilor profesioniste,

doilea organ conducător al fotbalu
lui insular, după federație, dacă nu 
chiar cel mai puternic, a elaborat 
un plan de. renovare care cuprinde 
măsuri de-a dreptul surprinzătoare 
pentru cine cunoaște '.conservatoris
mul britanic. Acest plan va fi su
pus discuției și aprobării președin
ților de cluburi profesioniste care 
se voi- întruni într-o ședință specia
lă la 16 ianuarie. El cuprinde, pe 
scurt, 
pot fi considerate drept revoluțio
nare :

• reducerea duratei sezonului 
competițional la 9 luni, de la 1 sep
tembrie pînă în mai (în prezent, se
zonul începe din august) ;

• reducerea la 80 a numărului 
cluburilor profesioniste participante 
la cele patru ligi ;

• modificarea regulei off-side- 
ului ;

• micșorarea numărului de jocuri 
televizate, pentru a îmbunătăți în
casările la meciuri.

în sprijinul reformelor propuse, 
documentul aduce ca argument fap-

următoarele propuneri, care

tul că în 
tatorilor 
lion mai 
De asemenea, subliniază că organi
zarea meciurilor 
feră concurența 
aceea sugerează 
sezonului oficial

în ce privește 
din cele patru ligi, planul recoman
dă reducerea lui la 20 de fiecare 
ligă (în loc de 22 cîte participă 
în prezent). în schimb, propune mă
rirea numărului de echipe care să 
promoveze și să retrogradeze din- 
tr-o ligă în alta, pentru a mări in
teresul pentru campionat și în fe
lul acesta să facă jocul mai dina
mic, mai spectaculos. în aceeași 
idee, a stimulării jocului ofensiv, 
liga cluburilor propune modificarea 
regulii off-side-ului, cu titlul de ex
periență deocamdată, fie prin supri
marea lui, fie printr-o aplicare în 
anumite zone ale terenului. în fine, 
se sugerează modificarea sistemului 
golaverajului prin acordarea — de 
exemplu — de puncte în raport cu 
golurile marcate.

acest sezon numărul spec- 
plătitori a fost cu un mi
mic decît în cel precedent.

în luna august su- 
cricketului și de 
fixarea debutului 
la 1 septembrie.
numărul echipelor
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EMILE PUTTEMANS, CEL MAI BUN EONDIST 
TIMPURILE
Interesant este faptul că deși a 

cucerit ambele medalii de aur (în 
cele două probe) la J.O. de la Mun
chen, finlandezul Lasse Viren nu 
ocupă în acest clasament decît lo
cul doi, fiind devansat de belgia
nul Emile Puttemans. Iată de alt
fel ordinea celor mai buni fon- 
diști ai tuturor timpurilor stabilită 
de Quercetani :

Ziarul „Sport" Zurich publică o 
interesantă statistică, alcătuită de 
cunoscutul specialist italian Ro
berto Quercetani, privind pe cei 
mai buni fondiști din toate timpu
rile. Alergătorii au fost clasificați 
prin adiționarea celor mai bune 
rezultate obținute de ei Pe distan
țele de 5000 m și 10 000 m, aces
tea fiind la rîndul lor cotate după 
tabela internațională de punctaj.

1. Puttemans (Belgia)
2. Viren (Finlanda)
3. Clarke (Australia)
4. Bedford (Anglia)
5: Haro (Spania)
6. Gammoudi (Tunisia)
7. Văătâinen (Finlanda)
8. Yifter (Etiopia)
9. Haase (R. \ D. Germană)

10. Keino (Kenya)
Salgado (Spania)

LUDMILA BRAGHINA
PREGĂTEȘTE DISTANTA 

DE 3 000 M

După fantasticul record mondial 
— 4:01,6 pe 1500 m — stabilit la 
J.O. de la Munchen, renumita atle
tă sovietică Ludmila Braghina s-a 
decis ca din acest an să pregăteas
că și proba de 3000 m, care va 
figura în viitorul program al cam
pionatelor) europene. Braghina de
ține la această oră cea mai bună 
performanță mondială pe distanța 
respectivă cu timpul de 8:53,0. în 
urma ei, într-un clasament special, 
ar figura : 
glia) 9:05,8, 3. Paola Cacchi (Italia) 
9:09,2, 4. ~ ‘ - - - -
(U.R.S.S.) 9:16,0, 5. înger Knutsson 
(Suedia) 9:16,6 și Irina Taborskaia 
(U.R.S.S.) 9:17,6.

2. Joyce Smith (An-

Irina Bondarciuk

2083
2077
2075
2066
2046
2039
2038 
2036 
2034 
2033

p (13:13,0 + 27:39.6) 
p (13:16,4 + 27:38,4) 
p (13:16,6 + 27:39,4) .
p (13:17,2 + 27:47,0) 
p (13:26,9 + 27:48,2) 
p (13:27,4 4- 27:54,8) 
p (13:28,4 4- 27:52,8) 
p (13:33,8 + 27:41,0) 
p (13:29,4 + 27:53,4) 
p (13:24,2 4- 28-06,4)

2033 p (13:26,4 4- 28:01,4)
AKII-BUA ÎNVINS, DAR ÎN 
PROBA DE 110 M GARDURI

La Dar-es-Salaam au avut loc 
recent întrecerile campionatelor de 
atletism ale Africii centrale șj de 
răsărit. Cu acest prilej, Philbert 
Bay din Tanzania a alergat distan
ța de 1500 m în 3:38.9. Campionul 

■olimpic, John Akii-Bua nu a luat 
startul în proba sa favorită ; el a 
participat însă în cursa de 110 m 
garduri (unde a realizat 13,8 — 
nou record ugandez), fiind între
cut de kenyanul Kimaiyo, crono
metrat în 13,7 (record). Alte rezul
tate : 100 m : Mwebi (Kenya) 10,3: 
200 m : Mwebi 21,2 : 400 m : Nya- 
mau (Kenya) 47,3 ; 5000 m : Jlpcho 
(Kenya) 14:05,2 ; 400 mg : Koskev 
(Kenya) 50,7, Kimaiyo 50.9 ; 3000 m 
obstacole : Mogaka (Kenya) 8:31,7, 
Biwott (Kenya) 8:32,9.

dePrintre surprizele concursului 
pentru „Cupa mondială", s-a 
ne Pamela Behr

do schi 
numărat și

la Măritor (Iugoslavia), contind 
evoluția slalomistei veăt-germa-

Telefoto : A.P. — Agerpres

Campionatul european de șah pentru juniori

URZICA A ÎNTRERUPT PARTIDA CU ROMANIȘIN
HAGA, 5 (Agerpres). — în run

da a 8-a a turneului final al cam
pionatului european de șah pentru 
juniori, care se desfășoară la Gro
ningen, Miles l-a învins pe Baljon, 
iar Kernan a cîștigat la Dieks. S-au 
încheiat remiză partidele Mariano- 
vici — Martin și Buchal — Spacek. 
Partida dintre Aurel Urzică și Ro-

manișin s-a întrerupt în poziție 
complicată.

în clasament, pe primul loc a tre
cut Miles (Anglia) 
mat de
puncte (1), Urzieă
puncte (1), Buchal 
niei) — 5 puncte etc.

— între 13 
loc pe pîr- 
de sporturi

Romanișin
cu 6 puncte, ur-
(U.R.S.S.) — 5,5
(România) — 5

(R. F. a Germa-

SMISLOV PE LOCUL
LONDRA, 5 (Agerpres). — în tur

neul internațional de șah de la 
Hastings, după desfășurarea a 8 
runde, în clasament pe primul loc 
se află, la egalitate, cu cîte 6 punc
te, Hartston (Anglia) și Uhlmann 
(R. D. Germană). Urmează danezul 
Larsen cu 5,5 puncte, australianul 
Browne cu 4.5 puncte și o partidă 
întreruptă, Vesterinen (Finlanda), 
Rajkovici (Iugoslavia) cu cîte 4 
puncte și o partidă întreruptă etc. 
Fostul campion al lumii, V. Smîs- 
lov (U.R.S.S.), ocupă locul 12 cu 2,5 
puncte și o partidă întreruptă.

12 LA HASTINGS...
în runda a 8-a, Uhlmann a remi

zat cu Browne. La rîndul său, Hart- 
^lon a făcut remiză în partida cu 
Rajkovici. Larsen a cîștigat în 26 de 
mutări la Smîslov.

kiOiVIA, 5 (Agerpres). 
și 28 ianuarie vor avea 
tia cunoscutei stațiuni 
de iarnă italiene, Cervinia, campio
natele europene de bob. în program 
figurează întreceri pentru echipaje
le de două și patru persoane. Pînă 
în prezent și-au confirmat oficial 
participarea echipaje din Franța, 
Spania, Elveția, R. F. a Germaniei, 
Suedia, Italia, Cehoslovacia, Româ
nia și Austria. Se așteaptă confir
marea din partea echipajelor An
gliei. Campionatele pentru boburile 
de două persoane vor avea loc în 
zilele de 20 și 21 ianuarie, iar cele 
pentru 4 persoane se vor disputa la 
27 și 28 ianuarie. înaintea concursu
rilor vor avea loc tradiționalele an
trenamente de acomodare cu pîrtia.

TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX

La Oradea* timp de o săptămînă, 
a avut loc un interesant curs de 
perfecționare în pilotarea aeromo- 
delelor de curse și întreceri sportive 
aeriene. Cei 34 de instructori și an
trenori modeliști prezenți la acest 
fructuos seminar profesional au a- 
sistat Ia o serie de expuneri teore
tice și practice susținute de cei mai 
buni constructori aeromodeliști din 
țară. S-a trecut în revistă, astfel, 
fiecare piesă componentă a apara
telor de competiții, insistîndu-se a- 
supra noului sistem de alimentare 
sub presiune a rezervoarelor de 7 
cmc, a opririi la comandă — în 
timpul zborului — a motorului de 
2,5 cmc, cît și a concepției aerodi
namice de proiectare și construcție 
a mini-navelor care evoluează cu 
peste 145 km pe oră. Un amplu re
ferat s-a ocupat de aplicarea noilor 
prevederi ale Federației Aeronauti
ce Internaționale privind desfășu
rarea pe viitor (începînd cu sezo-

nul sportiv 1973) a luptelor sporti
ve aeriene.

Reușitul colocviu aeromodelistic 
de la Oradea a fost condus de an
trenorul federal George Craioveanu 
care, cu această ocazie, a prezentat 
cursanților un original aeromodel 
condus prin radio, cu fuselaj din 
material plastic. Aparatul a trezit 
interes, încîntînd prin spectaculoa
sa lui evoluție în jurul pistei cir
culare de beton. La sfîrșitul cursu
lui, instructorii și antrenorii s-au 
aliniat la startul unui atractiv con
curs, dotat cu „Cupa de cristal". 
Iată rezultatele (primii trei clasați): 
curse de 10 km : 1. A. Nagy — N. 
Mesaroș (Oradea) 5:00,0, 2. A. Nagy 
jr. — C. Toth (Oradea) 6:04,0, 3. I. 
Csabo — F. Barabaș (Dej) 8:08,0; 
lupte sportive aeriene : 1. Gh. Bar
bu — D. Filip (Turda) 215 p, 2. N. 
Deac — I. Zoltan (Turda) 165 p, 3. 
D. Prohozeseu — S. Ionică (Bacău) 
75 p.

Mary Peters între 
llori,
?i, :

SI PENTRU

, admiratori 
sirmă ghim

pată !

Echipa Spartak (URSS) continuă seria 
victoriilor în cadrul competiției inter
naționale de hochei pe gheață pentru 
„Cupa Ahearne**. în formă deosebită, 
hocheiștii sovietici au învins cu scorul 
de 7—0 (4—0, 1—0, 2—0), echipa suedeză 
..Djurgaarden“. în alt joc, formația sue
deză Sodertalje a întrecut cu 8—2 (2—0, 
6—1. 0—1), echipa canadiană „Bo To
tems'*.

distruge. Pe 
m-a deza- 
și catolicii, 
Acolo unde 

nu mai

după întoarce-

Chiar de-ar fi mai rău, tot aș ră- 
mîne. Ce s-ar întâmpla dacă toată 
lumea, speriată, și-ar lua catrafu
sele ? Aici e nevoie de ■oameni care 
mai cred în lucrurile pe care nici 
o bombă nu le poate 
mine personal, religia 
măgit. Protestanții,' ca 
dau un prost exemplu,
domnește ura, nici vorbă 
poate fi de iubirea aproapelui. Aș 
vrea să contribui la evitarea con
fruntărilor. De. aceea, accept invi
tații din ambele tabere, atunci cînd 
promovează inițiative care cores
pund intențiilor mele. în general e 
vorba de acțiuni de caritate, în spe
cial pentru ajutorarea copiilor ne- 
vinovați". între fronturile extremiș
tilor, Mary Peters încearcă să joa
ce rolul unui element de mediere 
și rațiune. Dar prin această po
ziție viața ei nu e scutită de pri
mejdii.

De multă vreme, 
rea de la Munchen, Mary Peters 
nu mai calcă pragul garsonierei ei 
din Amtrimroad 356. Preferă să 
doarmă pe Ia prietene sau în casa 
patronului ei, Buster McShane, cel 
ce a determinat-o să treacă Ia an
trenamentul cu haltere, dueînd-o 
repede la clasa mondială. Nu-i vor
bă că nici la domiciliul acestuia, în 
Upper Arthur Street nr. 8, tabloul 
nu e mai asigurător : 13 din cele 17 
case de pe această stradă poartă 
urmele exploziilor !

Siguranța ei personală e mai ris
cantă cu prilejul antrenamentelor în 
aer liber. „Oricînd poți fi victima 
unui fanatic..." — spun specialiștii.

Cu Mary Peters încă nu s-a întâm
plat, dar mulți sportivi irlandezi de 
marcă au primit scrisori de ame
nințare. Fotbalistul George Best 
circulă adesea, chiar și în îndepăr
tatul Manchester, cu o gardă per
sonală. întrucît asupra sorei sale 
s-a tras de către necunoscuți.

Optimistă, Mary Peters — cu fi
gura ei care aduce mai puțin a 
vedetă sportivă și mai mult a gos
podină — își face mai puține griji. 
Ea se gîndește de pe acum la Jocu
rile Olimpice de la Montreal, din 
1976. „Mister McShane — spune ea 
— m-a convins că atunci voi fi la 
punctul culminant al posibilităților 
mele fizice și mie mi-e- rușine să-l 
contrazic...".

Federația braziliană de baschet a con
firmat organizarea turneului internațio
nal masculin care va avea loc în cursul 
lunii iulie la Sao Paulo. La acest turneu 
vor participa echipele SUA. Mexicului. 
Italiei, Iugoslaviei și Braziliei.
Rl
Tn meci retur pentru optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni** la 
handbal (masculin). S.K. Leipzig a în
vins cu scorul de 15—12 pe H.G. Copen
haga. Handbaliștii din Leipzig s-au cali
ficat pentru sferturile de finală ale 
competiției.
91
Federația cehoslovacă de tenis a alcătuit 
clasamentul celor mai buni jucători pe 
anul 1972. Ca și în 1971. titlul de cel 
mai valoros jucător al Cehoslovaciei n 
fost atribuit cunoscutului campion Jan 
Kodes. Pe locul doi a fost trecut Pala, 
urmat de Hrbek, Kukal și Zednik..
SI
Partida revanșă dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale Elveției și Poloniei 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 (2—0, 0—1, 
1—1) în favoarea sportivilor polonezi. 
Punctele învingătorilor au fost realizate 
de
83

patriotul său J. Cooper. Ken Rosewail 
(Australia) a dispus cu 6—1, 6—3. 6—3 
de maghiarul Barany. Pentru semifinale 
s-au mai calificat alți doi jucători aus
tralieni : Masters. învingător cu 4-—6. 
6_2, 7—6, 1—6, 6—3 în fața colegului slu 
Case și Anderson, care l-a eliminat cu 
7—6, 3—6, 6—7, 6—4, 6—1 pe Dibley (Aus
tralia). Pentru semifinalele Drobel femi
nine s-au calificat australiencele Goola- 
gong. Court. Krantzke, precum și, Virgi
nia Wade (Anglia).
R
Cea de-a 21-a ediție a cursei cicliste de 
șase zile, desfășurată pe velodromul aco
perit din Koln. a fost cîștigată de pere
chea Patrick Sercu (Belgia) — AlJaîn 
van Lancker (Franța), care a totalizat 
549 puncte. I-au urmat în clasament cu
plurile vest-germane Wilfried Peffgen — 
Albert Fritz și Wolfgang Schulze — Sisi 
Renz. în cele șase zile de întreceri. în 
care au fost parcurși 2 601 km, au asis
tat 46 000 de spectatori.
BS

Din cauza lipsei de zăpadă, tradițio
nalele concursuri internaționale ele 
schi care urmau să aibă loc la Wen- 
gen (Elveția) nu s-au putut desfășura. 
Organizatorii au stabilit ca întrece
rile, atît Cele de la Wenger (mascu
lin) cît și cele de la Grlndelwald (fe
minin) să fie reprogramate la 13 șl 
14 ianuarie (masculin), 15 și 16 ianua- 

con-rie (feminin). Ambele competiții 
tează pentru „Cupa Mondială".

Bialynicki (2) și Slovakevicz.

I.a Towson (Maryland) au continuat 
întrecerile turneului internațional de 
tenis. Americanul Jim Connors l-a 
învins cu 6_0, 6—1 pe englezul John 
Paish. Stockton (SUA) a cîștigat cu 
6—4, 6—3 în fața compatriotului său 
Faulks. Un meci foarte spectaculos 
au furnizat Graebner (SUA) și Fas
sbender (R.F. a Germaniei). A cîștl- 
gat Graebner, cu 7—5, 6—4.

Sydney au continuat, cu desfășurarea
sferturilor de finală. întrecerile turneului 
internațional de t'enis, la care participă 
cîteva vedete ale sportului alb. Marele 
favorit, australianul John Newcombe, l-a 
învins cu 6—4, 6—7, 6—4. 6—3 pe corn-

Selecționata feminină de baschet a 
șului Bratislava, aflată în turneu 
Franța, a susținut un nou joc cu 
mația U.C. Clermont Ferrand. Victoria 
a revenit din nou gazdelor, de data 
aceasta cu scorul de 96—81 (50—45), in
primul joc, baschetbalistele franceze au 
cîștigat eu 79—65.
FS
Ciclistul belgian Albert van Damme 
continuă seria victoriilor in competițiile 
internaționale de ciclocros. După ce a 
cîștigat concursurile desfășurate la Ge
neva și Aigle, el a terminat învingător 
șl în cursa disputată in localitatea elve
țiană Montilier. Albert van Damme a 
fost cronometrat pe distanța de 23 km 
în 57:45, fiind urmat la 1:16 de france
zul Andră Wilhelm si la 1:27 de ceho
slovacul Jirl Murdych. Belgianul Norbert 
Dedeckere, campion mondial la amatori 
în anul 1972, a ocupat locul patru, la 
1:44 de învingător.
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